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COMUNICADO 
 AOS TRABALHADORES DA CARRIS 

 
PROCESSO NEGOCIAL 2021 

 
Vem o SNM por este meio informar todos os Trabalhadores em Geral e os seus Associados em particular que se 
realizou ontem (dia 18) a primeira reunião no âmbito da revisão do AE para 2021. 
 
Nessa reunião a empresa ilustrou a sua realidade, tendo como base as consequências negativas que este estado 
Pandémico trouxe à sua economia, com as repercussões sobejamente conhecidas por todos os Trabalhadores. 
 
O SNM registou a ilustração dessa realidade, mas informou a empresa que tal não pode impedir as partes de 
continuarem a trabalhar no sentido de se melhorar as condições remuneratórias e de trabalho, facto acompanhado 
pela Empresa. 
 
O SNM pede a todos os trabalhadores para se manterem devidamente informados e para não se deixarem 
manipularem por alguns “retornados” que apenas se sentem bem a disseminar a teoria do caos, em detrimento 
da verdade dos factos. Para alguns: Quanto pior, melhor. Parece que acordaram agora. 
 

Felizmente que esta doutrina adotada por alguns ortodoxos inveterados, não é acompanhada pela esmagadora 
maioria dos Trabalhadores, como aliás a realidade se encarrega de demonstrar. 
 
Nem tudo está bem, todos o sabemos, mas tem sido o diálogo e o bom senso que o SNM tem introduzido nos 
Processos Negociais que tem sido um dos responsáveis pela construção do AE que temos hoje em dia. O qual é 
reconhecido por todos, como o melhor AE do sector do Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros. 
 
Se houve no passado quem apoiasse o SNM na defesa da integração do Sub. de Agente Único na Tabela Salarial 
entre outras propostas, agora é a vez o do SNM apoiar a proposta do SITRA na parte em que prevê a criação de 
mais um fim-de-semana de folga. 
 

Ao contrário do que alguns esquecidos pretendem fazer crer, foi o SNM quem apresentou uma proposta à 
empresa devidamente decomposta e quantificada das implicações da redução das 40 horas semanais para as 35 
horas. 
 
O SNM não existe para se apropriar de propostas ou ideias que não sejam suas, mas também não tem qualquer 
problema em apoiar todas e quaisquer propostas (venham estas de onde vierem), caso se mostrem ser uma mais-
valia para os Trabalhadores.  
 
Para o SNM o direito dos Trabalhadores vem sempre em primeiro lugar. Não prestamos vassalagem a nenhum 
Partido Político nem somos vassalos de ninguém. 
 
É com esta postura e com estes valores que iremos estar neste Processo Negocial, o qual irá decorrer já no 
próximo dia 25 de Janeiro (segunda-feira). 
 
O SNM pede a todos os trabalhadores que respeitem as orientações emanadas pelo Governo e pela DGS, 

no sentido de se manterem devidamente protegidos e, por essa via, protegerem os vossos familiares. 
 
 

PELO RESPEITO QUE MERECEMOS 
  
 
 

SNM, 19 de Janeiro de 2021 
  


