
 

 
SEDE: RUA ALEXANDRE HERCULANO, 352-5º/Sala 53● TELEFONE: 222.052.555/FAX: 222.038.294 ● 4000-393 PORTO – Mail geral@snm.pt 

DELEGAÇÃO: AV. ALMIRANTE REIS, Nº 114 - 4º/Sala E ●  TELEF. / FAX 218.476.657 ●  1150 - 023 LISBOA – Mail: lisboa@snm.pt 

ESCRITÓRIOS: RUA D. ANTÓNIO VALENTE FONSECA, Nº 82 – LOJA - 37 ● TELEFONE / FAX 259 32 72 71 ● 5000-674 VILA REAL 

AV. DR.º ANTÓNIO JOSÉ D’ALMEIDA – CENTRO COMERCIAL 2000 – N.º 310 – LOJA 60 ● TELEFONE / FAX 232 41 61 59 ● 3510-044 VISEU 

                                  

     

COMUNICADO 

   

AOS TRIPULANTES DA CARRIS 
 

PROCESSO NEGOCIAL 
 

Realizou-se, no passado dia 21 de Setembro, mais uma reunião entre a Empresa e os Sindicatos relativa ao 

processo negocial em curso, onde marcou presença a Comissão de Trabalhadores. 
 

Como tem sido hábito, o SNM tem vindo a apresentar um conjunto de propostas que, na sua maioria, têm 

merecido acolhimento pela parte da Empresa e pela parte dos restantes Sindicatos.  
 

Existem ainda outras que só mereceram acolhimento por parte da Empresa, como foi o caso da definição da 

Zona Operacional da CARRIS. Para uns é o Distrito de Lisboa (redacção que ainda consta no AE em vigor), 

para o SNM a Zona Operacional da CARRIS é aquela em que efetivamente opera, independentemente do 

que se possa dizer. Caso essa Zona Operacional tivesse que ser identificada por Distritos então nunca poderia 

ser só o Distrito de Lisboa a constar no AE na medida que a CARRIS também tem ligações com o Distrito 

de Setúbal.  
 

O SNM considera que os Sindicatos têm o dever e a obrigação de conhecerem, pelo menos, a Zona 

Operacional da CARRIS e por consequência, procederem às devidas atualizações ou correções num futuro 

AE caso se mostrem necessárias. 
 

Para efeitos de definição de Zona Operacional da CARRIS e para que não haja qualquer dúvida relativamente 

a esta matéria, o SNM informa todos os Trabalhadores que a empresa opera nos seguintes concelhos: Lisboa; 

Loures; Odivelas; Amadora; Oeiras e Almada. 
 

Para os Trabalhadores esta questão pode ser de somenos importância o que é perfeitamente compreensível, 

mas para quem os representa? Também será de somenos importância? Então a definição do Local de Trabalho 

e eventuais consequências não são importantes para os trabalhadores?  

 

O SNM tem tido o cuidado de se preparar para as reuniões e assim irá continuar, pois consideramos que 

este é um assunto demasiado importante para ser tratado com ligeirezas ou distrações. 

 

NOVA ACÇÃO EM TRIBUNAL CONTRA A CARRIS 
 

Como o SNM já publicitou atempadamente, vai mover uma acção contra a CARRIS por esta ter suspendido 

as avaliações e por não incluir nos Horários de Trabalho as deslocações entre o local de inicio do serviço e o 

seu fim.  
 

A Empresa ainda está em tempo de evitar a sua condenação judicial, bastando para isso disponibilizar-se para 

acordar com o SNM a inclusão dessas deslocações nos Horários de Trabalho.  
 

O SNM já tinha dado conhecimento à Empresa na reunião anterior, da inevitabilidade de esta criar na aérea 

reservada a cada Tripulante (mycarris), uma ferramenta onde seja possível a cada trabalhador consultar a 

evolução da sua média horária em cada momento. 

O SNM considera que só assim ficam criadas as condições para que todos os Tripulantes saibam efetivamente 

quais as suas horas trabalhadas e, se estão ou não no limite do legalmente previsto. 

 

Iremos continuar a fazer o nosso melhor em prol de quem trabalha.  

Apenas precisamos que nos apoiem 
   

SNM, 22 de Setembro de 2017 

 


