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COMUNICADO 

   

A TODOS OS MOTORISTAS DOS TST 
 

TEMPOS DE DISPONIBILIDADE 
 

ACT DÁ RAZÃO AO SNM 
 

Na sequência da reclamação apresentada por esta Organização Sindical à ACT - Autoridade para as 

Condições do Trabalho esta, através de ofício, veio dar razão ao que o SNM sempre disse relativamente 

à questão dos Tempos de Disponibilidade ou seja, que "... o DL nº 237/2007, de 19/06 só se aplica a 

quem se aplica o Regulamento (CE) nº 561/2006 ou o AETR, dos quais estão excluídos os transportes 

urbanos de passageiros...", dizendo de seguida que compete "... ao empregador a organização dos 

tempos de trabalho, dentro das possibilidades e conformidade legal/convencional". 

 

Para o SNM nunca esteve em causa o eventual pagamento dos Tempos de Disponibilidade nem a sua 

forma, na medida em que sempre considerou tal imposição ILEGAL.  

Para o SNM o que esteve sempre em causa, e continua a estar, é a Liberdade de Escolha que CADA UM 

DOS MOTORISTAS têm em poder aceitar, ou não, a realização de Trabalho Suplementar. 

 

Com a imposição dos Tempos de Disponibilidade, a Empresa apenas pretendeu utilizar um pretexto para 

descaracterizar Trabalho Suplementar sem pagar esse tempo como tal. Com esta imposição, pretende 

ainda retirar o Direito que assiste aos Motoristas de poderem recusar ou aceitar a prestação de Trabalho 

Suplementar. 

 

Não contem com o SNM para ser conivente com comportamentos ditatoriais e manifestamente ilegais. 

 

O SNM lamenta que a Administração dos TST, à revelia dos Motoristas e dos normativos Legais 

vigentes, tenha atropelado os Direitos destes Trabalhadores. O SNM continua disponível para negociar 

com a Empresa, se esta assim o entender, mas sempre com os MOTORISTAS e nunca contra estes. 

 

A posição assumida pela ACT não prejudica a intenção do SNM em mover uma Acção Judicial contra 

os TST, caso a Empresa não recue na imposição dos Tempos de Disponibilidade.  

 

Foi este o compromisso assumido pelo SNM junto dos Motoristas, nomeadamente nos plenários 

realizados, e vai ser esse o caminho que irá honrar. 

 

O SNM apenas pede a todos os Motoristas dos TST que continuem a depositar a sua confiança neste 

Sindicato e que se Sindicalizem no SNM. Só com a unidade de todos poderemos enfrentar aqueles que, 

quer por omissão quer por ação, prejudiquem quem trabalha.  

 

 

O SNM HONRA OS SEUS COMPROMISSOS 
 

SNM, 21 de Agosto de 2014 


