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COMUNICADO 

   

AOS MOTORISTAS DA RODOESTE 
 

DESCANSOS COMPENSATÓRIOS E SEMANAIS 
  

Nos contactos efetuados com os Motoristas da RODOESTE, o SNM constatou que a Empresa não concedeu ou 

pagou os Descansos Compensatórios vencidos aos seus Motoristas pelo trabalho suplementar realizado entre o dia 

1 de Dezembro de 2003 e o dia 31 de Julho de 2012, assim como constatou que a Empresa altera de forma 

unilateral e sem a autorização dos Motoristas os seus Descansos Semanais.  
 

O SNM lamenta profundamente que os Motoristas da RODOESTE não tenham sido devidamente defendidos por 

quem tinha obrigação de o fazer e lamenta que, quer por omissão, quer por negligência ou dolo os Direitos dos 

Motoristas tenham sido atropelados com a conivência de quem diz existir para defender os Direitos de quem 

trabalha. Ao SNM cabe-lhe neste momento tudo fazer para que esses Direitos sejam repostos e é isso que fará com 

a cumplicidade de todos os Motoristas.  

 

Assim e para que os Motoristas sejam conhecedores da Lei que lhes é aplicável, nomeadamente no que diz 

respeito ao Descanso Semanal, o SNM tem a informar o seguinte, a saber: 
 

1 - O nº 1 do Art.º 200º do Código do Trabalho define o que é o Horário de Trabalho: "Entende-se por horário de 

trabalho a determinação das horas de início e termo do período normal de trabalho diário e do intervalo de 

descanso, bem como do descanso semanal." 
 

2 - O nº 4 do Art.º 217º do mesmo CT diz que "Não pode ser unilateralmente alterado o horário individualmente 

acordado." 
 

3 - Mesmo que exista em contrato individual de trabalho algum artigo que "autorize" a "mudança" do Descanso 

Semanal por parte da Empresa sem autorização do trabalhador, esse artigo terá que ser considerado nulo porque se 

trata de um artigo abusivo. Mesmo que assim não fosse, esse Artigo nunca poderia ser considerado pelo facto de 

ser manifestamente menos favorável ao trabalhador que o instrumento de regulamentação colectiva aplicável aos 

Motoristas, conforme o previsto no Artº 476º também do Código do Trabalho que diz: "As disposições de 

instrumento de regulamentação colectiva de trabalho só podem ser afastadas por contrato de trabalho quando 

este estabeleça condições mais favoráveis para o trabalhador. ", o que não é o caso. 

 

Ora, no que diz respeito ao Descanso Semanal, o contrato individual de trabalho é manifestamente mais 

prejudicial que o CCT em vigor, conforme o disposto na Clausula nº 32ª, a saber: 

"1 - O dia de descanso semanal coincidirá sempre que possível com o Domingo.  

2 - A entidade patronal deverá organizar escalas de modo a que o dia de descanso semanal de cada trabalhador 

coincida com o Domingo pelo menos oito vezes em cada ano civil. 

3 - O dia de descanso complementar deverá ser gozado antes ou depois do dia de descanso semanal, tendo como 

limite as 14.00 horas. 

4 - O pessoal de tráfego transferido das antigas concessionárias para a TRANSFUNCHAL gozará o descanso 

complementar na véspera do dia de descanso semanal. 

5 - Por mútuo acordo das partes o dia de descanso complementar poderá ser gozado no dia anterior ou posterior 

ao dia de descanso semanal." 
 

Como facilmente se constata, não podem ser alterados de forma unilateral as folgas sem o consentimento dos 

trabalhadores. O SNM pergunta: O QUE É QUE OS SINDICATOS TÊM ANDADO A FAZER NA MADEIRA?  

O SNM só precisa que os Motoristas depositem a sua confiança neste Sindicato e que se Sindicalizem no SNM. 

Só com a unidade de todos poderemos enfrentar aqueles que, quer por omissão quer por ação, prejudicam quem 

trabalha.  

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
SNM, 11 de Novembro de 2014 


