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COMUNICADO 

   

A TODOS OS MOTORISTAS DOS TCB 
 

Vem o SNM por este meio informar todos os Motoristas que considera que a Administração dos TCB 

tem estado a brincar com o SNM e com os Motoristas, pois tudo tem feito para travar o processo 

negocial existente entre as partes, servindo-se de todas as desculpas possíveis e imaginárias.  
 

Esta Administração (PCP) que se diz contra os roubos nos salários feitos pelo Governo, é a mesma 

(para utilizar a mesma expressão que o PCP), que rouba os Motoristas dos TCB.  
 

Para tentar camuflar esta realidade e a sua incompetência socorre-se de tudo, nomeadamente através de 

expediente infantil e desesperado para fragilizar o SNM tentando colá-lo ao PS.  
 

O que o desespero faz! Esta Administração (PCP) ainda não conseguiu perceber que o SNM é imune a 

certos venenos, pois o melhor antídoto é a independência do poder Político e de Centrais Sindicais, 

coisa que estes Srs. desconhecem.    

 

Como é do conhecimento de todos os Motoristas, os TCB têm obrigado os seus Motoristas, durante os 

últimos anos, a utilizar o seu tempo de refeição para efeitos de deslocações entre locais de rendições 

sem que esta prática tenha sido contestada por ninguém. O SNM já fez vários avisos, dizendo que não 

irá tolerar que os Motoristas trabalhem de borla, pois o tempo despendido entre locais de rendição é 

considerado Tempo de Trabalho, e tem que ser considerado e pago como tal.  
 

O SNM lamenta que outros com responsabilidades sindicais tenham sido incompetentes, pois não se 

acredita que possa ter sido outra coisa, e tenham deixado livremente os TCB cometerem atropelos aos 

Direitos dos Trabalhadores. Pergunta-se: Existem para quê? 
 

O SNM já ganhou em tribunal uma acção judicial sobre esta matéria e vai mover uma acção 

judicial contra os TCB, para que o tribunal os obrigue a repor a legalidade e para que sejam obrigados 

a reconhecer que o tempo despendido nas deslocações entre locais de rendição seja considerado e pago 

como Tempo de Trabalho. 

 

A par da acção judicial, impõe-se que os Motoristas sejam ouvidos pela Administração. Estes 

trabalhadores irão fazer-se ouvir, seja através da comunicação social, seja através do plenário que 

iremos realizar ao Abrigo de uma GREVE de 24 horas no dia 31 de Outubro.    
 

Vamos realizar uma GREVE de 24 horas todos os meses no último dia útil de cada mês, até que os 

Motoristas sejam atendidos e que a legalidade seja reposta.   

 

Pedimos a união de TODOS OS MOTORISTAS. Este problema é de todos e não só de alguns. Não 

estamos a pedir nada de especial, só estamos a pedir que nos respeitem e que nos paguem o que nos é 

devido. Será que os Motoristas sabiam que o ACEEP "das 35 horas" assinado com tanta pompa e 

circunstância com os Sindicatos foi recusado outra vez para depósito, porque não foi preenchido um 

requisito legal? 
 

O SNM continua a fazer o seu Trabalho em prol dos Direitos dos Motoristas e só pede que o apoiem 

numa Luta que é VOSSA.  
 

 

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE  
 

SNM, 24 de Setembro de 2014 


