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COMUNICADO 

 

AOS MOTORISTAS DOS TCB 
 

PROCESSO NEGOCIAL 
 

Realizou-se hoje, dia 20 de Abril, nova reunião entre os TCB e o SNM relativamente ao processo 

negocial que se encontra em curso. 

 

As partes já têm um entendimento sobre grande parte da matéria apresentada pelo SNM. 

 

O SNM apresentou uma proposta que visa o reconhecimento e a devida importância que os 

Assistentes Operacionais – Agentes Únicos têm, nomeadamente no que diz respeito ao seu 

vencimento base. 

 

Ora, o SNM considera inadmissível que existam Assistentes Operacionais – Agentes Únicos a 

ganharem o ordenado mínimo nacional. 

 

Tal facto não dignifica esta classe nem recompensa na devida proporção a responsabilidade que 

estes Trabalhadores têm perante quem é transportado. 

 

Assim, para se conseguir ultrapassar esta situação e em nome da dignificação e do respeito da classe 

dos Motoristas, o SNM apresentou uma proposta aos TCB que visa a Posição e Nível Remuneratório 

nº 5 da Carreira e Categoria de Assistente Operacional, como nível mínimo para quem ingresse ou 

esteja nesta Categoria Profissional.  
 

Os TCB compreenderam a razão que assiste a estes Trabalhadores, propondo que a proposta 

apresentada venha a ser devidamente analisada do ponto de vista jurídico, evitando-se assim 

eventuais constrangimentos legais. 

 

O SNM tudo fará para que os Trabalhadores recebam o respeito e o reconhecimento merecido. 

 

Assim que se mostrar oportuno, o SNM convocará um Plenário de Motoristas para dar conhecimento 

dos desenvolvimentos deste processo negocial e retirar as devidas ilações. 

 

Dada a complexidade das questões apresentadas e para dar o devido tempo para que sejam 

elaborados eventuais pareceres jurídicos, marcou-se a próxima reunião para o próximo dia 18 de 

Maio.  

 

 

 

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
   

SNM, 20 de Abril de 2018 

 


