
 

                                  

     

COMUNICADO 

   

A TODOS OS MOTORISTAS DA VIMECA 
 

VIMECA É OBRIGADA A READMITIR UM COLEGA 
 
A VIMECA TRANSPORTES fazendo uso da arrogância e do autoritarismo que já nos habituou, 
entendeu mover um processo disciplinar a um dos seus Motoristas e entendeu proceder ao seu 
despedimento, alegando justa causa para o efeito. 
 
Ainda bem que este colega não se conformou com a decisão da Empresa e decidiu recorrer ao SNM 
pedindo-lhe ajuda, mesmo estando associado noutro Sindicato.  
 

O SNM agradece a confiança depositada por este colega e regista a coragem que teve para escolher 
um Sindicato que está há pouco tempo a representar Motoristas na VIMECA, mas que já deu provas 
do que é capaz na defesa de quem trabalha. 
 
O SNM era incapaz de deixar um colega desprotegido e tudo fez para o defender. Veio agora o 
Tribunal reconhecer a razão que assistia ao Colega e, por essa via, anulou o seu despedimento e 
obrigou a VIMECA a ter que o readmitir. 
 
O SNM dá assim as boas vindas a este colega no seu regresso à VIMECA e aproveita para lhe 
dizer que continua à sua inteira disposição, tal como está à disposição de todos os colegas em Geral. 
 
Esta é uma das provas de que o SNM existe para defender quem trabalha e que, num curto espaço 
de tempo já fez mais que muitos em anos. 
 
O SNM continua a aguardar serenamente que a VIMECA se digne a responder ao ofício que lhe foi 
enviado. Caso não o faça ou entenda continuar a não respeitar o CCT em vigor, não resta ao SNM 
outra alternativa que não seja a via judicial.  
 
O SNM pode garantir a todos os Motoristas que a VIMECA vai respeitar o Acordado entre o SNM 
e a ANTROP, seja de forma voluntária seja por ordem do Tribunal. 
 
O SNM já o disse e volta a dizer: O Tempo de Impunidade da VIMECA acabou.  
 
O SNM tanto está disponível para o diálogo como está disponível para a via litigiosa, cabe à 
VIMECA fazer a sua escolha. 
 
 

SÓ PRECISAMOS DA VOSSA FORÇA 
ASSOCIA-TE AO SNM 

 
 
 

SNM, 13 de Abril de 2017 
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