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AOS TRABALHADORES DA CARRIS 
 

PLENÁRIO GERAL CENTRALIZADO DE TRABALHADORES  
 

Vêm estas ORT’s informar todos os Trabalhadores da CARRIS que reuniram hoje dia 21 de Janeiro e, nessa 

reunião, concluíram ser necessário e urgente ouvirem os Trabalhadores quanto ao seu futuro e quanto os caminhos 

a trilhar. 
 

Assim, é chegada a hora de todos em conjunto, determinarmos o caminho a seguir para que possamos obter o 

respeito e consideração que merecemos e, consequentemente, possamos ter uma atualização salarial condigna 

com as nossas responsabilidades.  
 

Para o efeito, foi decidido convocar um Plenário Geral de Trabalhadores para o dia 27 de Janeiro das 10h às 

15h, ao abrigo das 15 horas previstas na Lei para esse efeito.  
 

Todos os trabalhadores que se desloquem para o plenário recebem o seu salário, como se estivessem a 

trabalhar e conta, para todos os efeitos Legais, como tempo de trabalho. Chamamos a atenção de que não se trata 

de uma Greve, como tal, a presença dos Trabalhadores no Plenário é fundamental para efeitos de justificação 

e abono desse tempo. 

 

Este é o primeiro Plenário que se irá realizar na CARRIS com esta figura jurídica. Estas ORT’s bem sabem 

que irão aparecer quem vá tentar dizer o contrário, para tentarem desmobilizar os Trabalhadores de aderirem em 

massa ao referido Plenário. 
 

Chamamos a atenção que, caso tal se venha a verificar, estas ORT’s desde já informam que a marcação deste 

Plenário é legitimo e perfeitamente Legal. Nem outra coisa seria de esperar. Quem incumpre com a Lei não são 

estes Sindicatos, mas sim a CARRIS. 

 

Estas ORT’s informam que realizam Plenários de Trabalhadores noutras empresas de Transportes Públicos, nos 

mesmos termos, e consideram que os Trabalhadores da CARRIS não são menos nem mais, que os seus colegas 

congéneres de profissão.  
 

Caso algum Trabalhador seja alvo de alguma pressão para não aderir ao Plenário, pedimos que informem 

imediatamente estes Sindicatos, para possam agir em conformidade. 

 

O SNMOT e o STRUP irão disponibilizar transporte para as deslocações de todos os Trabalhadores, desde as 

suas Estações para Miraflores, onde se realizará o plenário e vice-versa, em informação que irá ser 

atempadamente disponibilizada. 
 

Estas ORT’s aproveitam o ensejo para convidar todas as organizações representativas de trabalhadores, a estarem 

presentes neste Plenário. Pois consideram que a união faz a força e que os problemas existentes são extensivos a 

todos os trabalhadores da CARRIS, independentemente do Sindicato a que pertencem. 
 

PELO RESPEITO QUE MERECEMOS 
 

                                                                                                                 As ORT’s 21 de Janeiro de 2022 


