
 

                                  

     

COMUNICADO 

   

A TODOS OS MOTORISTAS DA TST 
 

DESCANSOS COMPENSATÓRIOS 
 
Vem o SNM por este meio informar todos os Motoristas, sobre o processo relativo ao pagamento dos 
Descansos Compensatórios devidos pela Empresa aos Motoristas. 
 

Lamentavelmente andam alguns a dizer (os mesmos que gostam de intitular terceiros como vendedores 
da banha da cobra e que gostam de dizer que são eles os grandes defensores dos direitos dos 
trabalhadores) para se sindicalizarem no seu Sindicato porque recebem mais depressa o seu dinheiro 
e que os Associados do SNM ainda não receberam nada. Nada mais falso, coitados. 
 

Em primeiro lugar, essa gente deveria de ter a coragem de assumir a sua responsabilidade e de explicar 
aos Motoristas o porquê de nunca lhes terem dito nada sobre a questão dos Descansos Compensatórios 
que se venceram desde 2003. Ainda não tiveram tempo. É uma vergonha, se não fosse o SNM a 
denunciar este facto, os Motoristas dos TST ainda continuavam a ser enganados.    
 
Para que não reste qualquer dúvida sobre o trabalho que o SNM está a fazer sobre esta matéria, o SNM 
vem dar conhecimento aos Motoristas da evolução do pagamento e das diligências que está a 
desenvolver, a saber: 
1 – Os TST já pagaram mais de 50.000,00€ a título de Descansos Compensatórios aos Associados 
do SNM. 
2 – Encontram-se cerca de 12 processos judiciais a decorrer em tribunal. 
3 – Neste momento, estão na posse dos TST, mais cerca de 56 ofícios reclamando os montantes em 
dívida para com os nossos Associados. 
 
Estes trabalhadores têm os seus processos a decorrer e não tiveram que pagar nada ao SNM para 
que tal acontecesse. O SNM não pede dinheiro algum aos seus Associados para resolver problemas 
profissionais. Pergunta-se: Então o trabalhador está a descontar para o seu Sindicato e quando 
precisa de ser defendido, ainda tem que pagar? Então para que serve a quota sindical e o sindicato? 
 

O SNM entende que os trabalhadores já têm sido suficientemente roubados ao longo dos anos e 
não precisam da ajuda de um qualquer sindicato para lhes sacar ainda mais dinheiro. 

 
A forma do SNM fazer sindicalismo não passa por enganar quem trabalha, passa isso sim, por 
apresentar trabalho feito e para isso o SNM não tem a necessidade de perder tempo a denegrir a 
imagem de terceiros. O SNM prefere utilizar esse tempo em prol de quem trabalha.  
 

O SNM pede desculpa pela frontalidade, mas é de opinião de que não basta os Motoristas reclamarem 
com esta ou aquela situação e poderem eventualmente dizer que os culpados são os Sindicatos que 
nada fazem, etc., cabe aos Motoristas saberem avaliar quem os representa e darem a devida força a 
quem merece.  
 

O SNM tudo tem feito para merecer a confiança de quem trabalha, e assim irá continuar.    
 

SINDICALIZA-TE NO SNM 
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