
 

                                  

     

COMUNICADO 

   

ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DA ESTRADA 
 
Como é do domínio público, o Governo entendeu proceder à alteração do Código da Estrada, 
nomeadamente no que diz respeito ao aumento da idade (de 65 para 67 anos) para efeitos de 
renovação da carta para os Motoristas de Pesados de Passageiros. Aumentando assim a idade de 
reforma destes trabalhadores. 
 

O SNM lamenta não ter sido ouvido pelo Governo numa matéria tão sensível como esta e lamenta 
que os Partidos que sustentam o Governo (PCP, BE e VERDES) não tenham mantido a sua 
coerência política no que diz respeito à questão do aumento da idade de reforma para os 
Trabalhadores. Como o fizeram (e bem) com o Governo anterior. 
 

Aparentemente está tudo bem. Aparentemente para o PCP, BE e VERDES não existem 
quaisquer problemas em se aumentar a idade da reforma para estes profissionais, 
independentemente das repercussões que tal aumento venham a ter junto dos próprios assim 
como na segurança de pessoas e bens. Como diz o povo: OS AMIGOS SÃO PARA AS 
OCASIÕES 
 
 

Supostamente, nem o Governo nem os partidos que o sustentam querem saber o que acontece aos 
Motoristas que, pelas suas condições físicas/psíquicas possam chumbar nos exames 
psicotécnicos/médicos.    
 

A maior diferença entre aqueles que são dependentes e os independentes é que os sindicatos 
independentes não estão reféns de qualquer Partido Político e para estes, a verdade de hoje será a 
verdade de amanhã. 
 
O que acontece a estes Motoristas que aos 65 anos não consigam renovar a carta por já não 
reunirem as mínimas condições para efeitos da sua renovação? 
 

- Serão despedidos por se encontrarem impedidos de realizarem o serviço para que foram 
inicialmente contratados? 
 

- Serão automaticamente reformados com uma penalização de 2 anos? 
 

- O que acontecerá a estes Motoristas?  
 
O SNM tem fundadas dúvidas quanto ao aumento da idade da reforma para estes Motoristas e está 
a ponderar seriamente intentar uma Ação Judicial contra o Estado por entender que este não está 
a respeitar a Diretiva Comunitária, nomeadamente no que diz respeito à regulamentação relativa à 
carta de condução que é “… um elemento indispensável para realizar a política comum dos 
transportes, contribuindo para melhorar a segurança rodoviária e facilitar a circulação das 
pessoas que se estabelecem num Estado-Membro distinto daquele que emitiu a carta de condução 
…”. 
 

O SNM irá lutar sempre e estará ao lado de quem trabalha, combatendo sempre as injustiças 
venham elas de onde vierem 

 

JUNTA-TE AO SNM 
 

 
SNM, 14 de Setembro de 2016 
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