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COMUNICADO 

   

AOS MOTORISTAS DOS TCB 
 

TCB NOVAMENTE EM TRIBUNAL 
 

Como todos os Motoristas sabem, o SNM esteve reunido no passado dia 21 de Março com os TCB. 
 

Nessa reunião o SNM teve a oportunidade de alertar os TCB para o facto de estes não estarem a 

respeitar os horários de trabalho dos Motoristas, nomeadamente no que diz respeito à falta da 

inclusão das deslocações necessárias durante a prestação do serviço. 

 

O SNM alertou os TCB para este facto e solicitou a retificação desta situação. Os TCB tomaram boa 

nota das preocupações apresentadas pelo SNM, assumido o compromisso de as analisarem e de 

transmitirem ao SNM as conclusões entretanto obtidas. 
 

Ora infelizmente, os TCB até à presente data, não se dignaram contactar o SNM nem a incluir nos 

horários de trabalho os tempos necessários para efeitos de deslocações em cada serviço. 

 

Assim, o SNM vai intentar nova Ação Judicial contra os TCB pelo facto de, mais uma vez, os TCB 

estarem a desrespeitar os normativos legais e os Trabalhadores. 

 

O SNM pode garantir aos Motoristas dos TCB que tudo irá fazer para que os seus Direitos sejam 

respeitados.  

 

O SNM lamenta mais uma vez que o Partido Comunista Português seja conivente com os atropelos 

aos Direitos dos Trabalhadores e que promova a exploração de quem trabalha ao arrepio do 

legalmente previsto. 

 

O SNM jamais autorizará que o PCP ou qualquer outro Partido Político desrespeite quem Trabalhe. 

 

 

Só há uma coisa que o SNM não pode nem nunca garantirá, é que por 

serem deste sindicato ou por serem do Partido Político A ou B, a vossa 

promoção profissional fica automaticamente garantida. 
 
  

DÁ MAIS FORÇA AO SNM 

SINDICALIZA-TE  

 

 
 

 
 

SNM, 18 de Julho de 2017 

 


