
   
 

COMUNICADO 
 

A TODOS OS MOTORISTAS DOS HORÁRIOS DO FUNCHAL E DE SÃO GONÇALO 
 

ESCLARECIMENTO SOBRE A GREVE 
Foi pedido ao SNM pelos seus Associados, um esclarecimento sobre a Greve convocada pelo STRAMM, ao Trabalho 
Suplementar e aos dias Feriado para o período compreendido entre o dia 1 de Março até ao dia 31 de Dezembro de 
2015. 
 

Em primeiro lugar o SNM gostaria de informar que todos os Sindicatos têm legitimidade para convocarem as Greves 
que bem entenderem e o STRAMM não é exceção. 
 

Ao SNM apenas lhe cabe a obrigação de comentar e assumir a sua posição perante os seus Associados sobre os motivos 
da convocação dessa Greve, a saber: 
 

1 – Todos os trabalhadores podem aderir às Greves convocadas pelos Sindicatos, independentemente de serem ou não 
seus Associados. 
 

2 – O SNM apenas acha estranho que o STRAMM só agora convoque uma Greve por causa do pagamento do Trabalho 
Suplementar e em dias Feriado quando esta situação já se arrasta há vários anos. 
 

3 – Também não se percebe o motivo de a Greve só estar convocada a partir do dia 1 de Março de 2015 e não a partir 
do dia 1 de Janeiro. Perguntar-se-á: No mês de Janeiro e Fevereiro o trabalho suplementar e os feriados foram 
devidamente pagos? Às vezes as pressas dão nisto.      
 

4 – O STRAMM tem razão quanto aos motivos mas, na opinião do SNM, não tem razão quanto à forma de defender 
os direitos de quem trabalha. 
 

5 – As ilegalidades num Estado Democrático não se combatem com Greves, combatem-se em Tribunal. 
 

6 – Os Motoristas que fizerem Greve ao Trabalho Suplementar e aos dias Feriado perderão qualquer possibilidade de 
receber a compensação devida, caso tenham razão. Vejamos:  

a) Se os tribunais derem razão aos sindicatos e obrigarem a empresa a proceder ao pagamento do Trabalho 
Suplementar e ao pagamento dos dias Feriado conforme consta no CCT, todos os Motoristas que fizeram Greve, 
nada terão a receber; 
b) Se os tribunais derem razão aos sindicatos e obrigarem a empresa a proceder ao pagamento do Trabalho 
Suplementar e ao pagamento dos dias Feriado conforme consta no CCT, todos os Motoristas que não fizeram 
Greve terão a receber a diferença face ao previsto no CCT; 
c) Na pior das hipóteses para os Motoristas, o tribunal dá razão à empresa. Quer isto dizer que a empresa 
estava a pagar devidamente o Trabalho Suplementar e os dias Feriado em conformidade com a Lei, e aí todos os 
Motoristas que fizeram Greve além de nada terem ganho com a Luta ainda vão ter que trabalhar com as condições 
que deram origem à citada Greve. Então para que serviu a Greve, perguntamos nós? 

 

6 – O SNM, já pediu reuniões ao Sr. Primeiro-ministro e ao Sr. Secretário de Estado dos Transportes para dar 
conhecimento dos motivos porque não podem ser aplicadas às empresas do Sector Empresarial do Estado as regras da 
Função Pública. 
 

7 – O SNM já foi recebido na residência oficial do Sr. Primeiro-ministro, onde teve a oportunidade de dar conhecimento 
dos efeitos de tal aplicação e suas consequências. 
 

8 – O SNM vai ser recebido, no próximo dia 5 de Março, na Secretaria de Estado dos Transportes, para dar igual 
conhecimento dos referidos efeitos e consequências da aplicação das regras da Função Pública ao sector dos transportes 
rodoviários. 
 

O STRAMM tenta agora apresentar serviço através da convocação de uma Greve, a qual, na opinião do SNM, foi 
marcada de forma ilegal na medida em que não preenche todos os requisitos legais para a convocação da mesma.   
 

O SNM considera que o STRAMM tenta agora desesperadamente apresentar algum trabalho para, de alguma forma, 
distrair os Motoristas sobre a questão do pagamento dos Descansos Compensatórios e da sua inoperância enquanto 
Sindicato, tentando assim estancar a saída maciça de associados para o SNM.  
 

ESTA É A DIFERENÇA QUE DISTINGUE O SNM DOS OUTROS 
SNM, 26 de Fevereiro de 2015 
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