
 

                                  

     

COMUNICADO 

   

A TODOS OS MOTORISTAS DOS TST  
 

PROCESSO NEGOCIAL 2017 
 
Como é do conhecimento geral, realizou-se no passado dia 19 a segunda reunião com a Empresa, 
onde esta deu a conhecer ao SNM de que iria aplicar por Ato de Gestão um aumento de 1 % na 
Tabela Salarial com produção de efeitos a 1 de Janeiro de 2017. 
 

O SNM teve a oportunidade de informar a Empresa de que esse aumento não iria repor o poder de 
compra então perdido pelos trabalhadores e que a negociação em si não se esgota num mero aumento 
salarial.  
 

O SNM considera existirem problemas no seio dos Motoristas que urgem ser resolvidos e o SNM 
tudo fará para que estes sejam efetivamente resolvidos. Consideramos que, por um lado, não basta 
a Empresa pedir aos seus Motoristas mais empenho e dedicação do que estes já têm e, por outro, 
não dar o sinal necessário no que diz respeito à vontade de se resolverem algumas questões 
pendentes, como é o caso da inclusão no horário de trabalho do tempo respeitante à prestação de 
contas. A prestação de contas é trabalho e tem que ser considerado como tal, sem prejuízo das outras 
questões que estão pendentes.  
 

REUNIÃO COM O SITRA 
 
No passado dia 16 o SNM reuniu-se com o SITRA com o objetivo de lhe dar a conhecer formalmente 
a sua disponibilidade de, e em conjunto com os trabalhadores, defender o único Acordo que existe 
nos TST e do qual o SITRA é outorgante. 
 

O SNM teria a mesma postura perante o STRUP, caso este também tivesse algum Acordo nos TST. 
Entendemos que, e por definição, qualquer Acordo é melhor que um CCT e que os mesmos deverão 
ser defendidos, mesmo nos casos em que estes não sejam pertença do SNM. O superior interesse 
dos Trabalhadores assim o exige.   
 

O SNM é uma ORT suficientemente adulta para não se sentir diminuída perante o facto de estar a 
defender um trabalho (AE) que foi feito ainda antes da entrada do SNM nos TST. Muito pelo 
contrário, o SNM assumiu o compromisso perante os Motoristas de que iria defender os seus 
interesses e é exatamente isso que está a fazer.  
 

Apelamos por isso a todos os Trabalhadores em geral e a todos os Motoristas em particular que se 
mantenham devidamente atentos e informados. Só com a união e a participação de todos (caso seja 
necessário) se poderá defender tal AE.   
 
  
 O SNM prefere mostrar trabalho FEITO do que perder tempo a iludir os trabalhadores  

com discursos que não correspondem à realidade. 
 

 

SNM, 20 de Janeiro de 2017 
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