
 

                                  

     

COMUNICADO 

   

A TODOS OS MOTORISTAS DOS TST 
 
 

Como é do conhecimento geral, o SITRA emitiu um Comunicado no dia 3 de Janeiro de 2017 onde, de forma 
resumida, dizia que a TST tinha procedido à denúncia do AE que existe nos TST o qual foi outorgado entre 
a empresa e o SITRA. E diga-se em nome da verdade, é o único AE existente nos TST. 
 
Ora, como todos os trabalhadores sabem, quando o SNM chegou aos TST, já existia este AE. O SNM na 
devida altura apresentou, como era sua obrigação, uma proposta integral de Acordo e abriu um processo 
negocial com a Empresa.     
 
Apesar do SNM considerar que o AE existente tem muito espaço para ser melhorado, também é verdade que 
o SNM considera que este é mais vantajoso para os Trabalhadores do que o CCT da ANTROP. 
 
O SNM não tem qualquer problema em reconhecer os méritos de outros quando estes efetivamente existam. 
Este Sindicato não tem qualquer dogma relativamente a esta matéria. Para o SNM o que vem sempre em 
primeiro lugar são os superiores interesses dos Trabalhadores e nada mais que isso. 
 
O SNM já se mostrou disponível no passado para defender conjuntamente com o SITRA e com todos os 
Trabalhadores, o AE existente e reitera agora essa disponibilidade. 
 
O SNM já enviou ao SITRA um ofício no sentido de saber da sua disponibilidade para reunir com o SNM no 
intuito de se discutir a melhor estratégia que vise a defesa e manutenção do AE vigente nos TST. 
 
O SNM apela desde já a todos os Trabalhadores, independentemente da sua categoria profissional, que se 
mantenham informados e unidos em torno da defesa do AE existente. Neste momento não é importante saber 
a que sindicato pertence este ou aquele trabalhador, o importante é estarmos todos unidos nesta Luta.   
 
O SNM vai exigir aos TST que inclua no Horário Normal de Trabalho o tempo despendido pelos seus 
Motoristas na prestação de contas. Chega de tanta exploração a quem trabalha. Para os TST só interessa 
explorar o mais possível quem trabalha, pagando o menos possível por esse trabalho. Não contem com o 
SNM para isso. 
 
O SNM aproveita para informar que, na ausência de vontade negocial por parte da empresa, vai continuar a 
se socorrer dos Tribunais para defender os Direitos de quem trabalha, e irá fazê-lo de forma exaustiva até que 
a Empresa consiga compreender que, sem respeitar os seus trabalhadores, nunca terá sucesso nem Paz Social.  
 
 

Todos os caminhos que levem à defesa de quem trabalha  
são legítimos e necessários. 

É com esta forma de estar que o SNM se apresenta a quem trabalha 
 
 
 

 

SNM, 5 de Dezembro de 2017 
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