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Na sequência de informação anterior, dá-se a conhecer a todos os trabalhadores que no dia 01 de 

Julho realizou-se a concentração frente ao Ministério dos Transportes. 

Esta iniciativa de dirigentes e delegados sindicais, e alguns trabalhadores, teve como objectivo 

protestar contra a posição do C.A. da Carris, face à inaceitável decisão de ter levantado processos 

disciplinares com intenção de despedimento, aos trabalhadores que não aceitaram os serviços 

mínimos na greve de 27 de Abril. 

Das várias intervenções e moções de apoio, é bem clara a enorme solidariedade dos trabalhadores 

deste sector, para com os companheiros da Carris. No final, uma delegação composta por 

membros dos vários sindicatos, entregou uma moção aos adjuntos do Sr Secretário de Estado. 

Esta moção contém várias considerações, sendo de destacar a exigência de anulação dos 

processos. A aceitação por parte dos presentes, caso haja um só despedimento por causa 

dos serviços mínimos, avançarem com um pré aviso de greve. 

Quanto aos processos está tudo na situação que foi relevada no comunicado anterior. 

ALTERAÇÃO DE TARIFÁRIO 

Tal como alertámos vêm os responsáveis por esta matéria repor a legalidade, fazem-no de uma 

forma invulgar. Nós sabemos porquê, mas não deixaremos de estar atentos. 

APRESENTAÇÃO DO NOVO DIRECTOR DE PESSOAL 

Foi-nos apresentado o Sr Doutor Pedro Ramos como director da Direcção de Gestão de Pessoas e 

Capital Humano. Um jovem que terá algum Curriculum e provavelmente boas ideias, mas que a 

nosso ver, não deixará de ser mais uma “peça a moldar” para cumprir os objectivos do C.A. De 

todo o modo, desejamos-lhe os melhores êxitos, desde que respeite os direitos dos trabalhadores. 

Também ficámos a saber que com esta contratação, o C.A. não encontrou internamente ninguém 

com capacidade para aquele lugar, o que sinceramente não acreditamos.  

CORTE DE CARREIRAS 

Mais uma vez lamentamos esta medida do C.A., nomeadamente em casos que são claramente 

prejudiciais para todos e em particular para os clientes. Há zonas que ficaram altamente 

prejudicadas. Por outro lado, também é escandalosa a falta de informação. Há mesmo terminais 

que, oito dias depois ainda estavam com os documentos informativos de 2007. 
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