
 

                                  

     

COMUNICADO 

   

A TODOS OS MOTORISTAS DA VIMECA 
 

VIMECA FINALMENTE RECONHECE RAZÃO AO SNM 
 
Bendita a hora em que o SNM foi chamado à VIMECA por um conjunto de Motoristas. 
 

Não fosse a chegada do SNM à VIMECA e os seus Motoristas não teriam por um lado conhecimento 
dos seus Direitos e por outro a VIMECA não os teria reconhecido e, por esse motivo, nunca se iria 
disponibilizar “voluntariamente” para pagar o que deve desde 2003, há quase 14 anos. 
 

Não basta criar um documento e solicitar aos trabalhadores que apresentem os seus recibos de 
vencimento, até porque se a VIMECA estiver de boa-fé neste processo não necessita de o fazer. A 
Empresa sabe bem qual a quantidade de trabalho suplementar realizado por cada trabalhador pois 
tem esses registos devidamente guardados.  
 

Esta pode ser, por exemplo, uma das formas que a Empresa pode ter para pagar o menos possível a 
cada trabalhador. Caso tal aconteça e caso o trabalhador assine um recibo de quitação, este fica 
impedido legalmente de reclamar quaisquer créditos a que pudesse ter direito, independentemente 
da razão que lhe possa eventualmente assistir. Por isso dizemos: CUIDADO 
 

Já valeu a pena a chegada do SNM à VIMECA. Dizemos nós 
 

O SNM gostaria de chamar a atenção para, independentemente do Direito que cada Motorista tem 
em negociar diretamente com a empresa os seus créditos, é aconselhável que não o faça. Esse é o 
trabalho do Sindicato. Há certos perigos que são desconhecidos à generalidade dos trabalhadores 
mas não poderão ser desconhecidos dos Sindicatos. 
 
A VIMECA bem sabe que é obrigada a pagar os Descansos Compensatórios a todos os seus 
Trabalhadores, independentemente da sua Categoria Profissional. Ao SNM apenas lhe cabe a defesa 
dos Direitos dos Motoristas por imperativos estatutários, mas TODOS OS TRABALHADORES 
TÊM O MESMO DIREITO. 
 
Além da questão dos Descansos Compensatórios também existe a questão do Horário de Trabalho 
que o SNM já se encontra a resolver. 
 

A VIMECA entendeu, até à presente data, não responder ao ofício enviado pelo SNM conforme 
compromisso assumido na reunião tida entre as partes, no Ministério do Trabalho. Não tem problema 
dizemos nós, iremos avançar para Tribunal. 
 
Os Motoristas da VIMECA já verificaram que o SNM honra a sua palavra e compromissos, e assim 
irá continuar. 
 

APENAS PRECISAMOS DO VOSSO APOIO 
 
 

SNM, 20 de Abril de 2017 
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