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COMUNICADO 

   

AOS TRABALHADORES DA CML 
 

GREVE PARA OS DIAS 7, 8 E 9 DE DEZEMBRO 
 

Como todos os Trabalhadores da CML sediados nos Olivais 2 e 3 bem sabem, viram-se privados de 

locais para estacionarem as suas viaturas em virtude das obras que se iniciaram nesses locais. 

 

O SNM nada tem contra a requalificação dos espaços urbanos, muito pelo contrário. O SNM é a 

favor da requalificação quando esta traga benefícios e não prejuízos, nomeadamente aos 

Trabalhadores.  

 

O SNM lamenta que não tenha sido dada informação atempada aos trabalhadores que faziam uso 

desse espaço, assim como lamenta o facto de a CML não ter indicado aos seus trabalhadores as 

alternativas existentes onde estes pudessem estacionar as suas viaturas a fim de poderem iniciar o 

seu serviço.  

 

O SNM considera que esta situação é de fácil resolução, basta que a CML autorize os seus 

Trabalhadores a estacionarem os seus veículos dentro das suas instalações. 

 

O SNM relembra que estes trabalhadores, às horas que entram ao serviço, não têm outra alternativa 

que não a utilização do transporte próprio para conseguirem entrar ao serviço dentro do horário 

previsto.  

 

Os trabalhadores assim que se viram confrontados com esta situação, contactaram o SNM no sentido 

de este tomar uma posição imediata e o SNM cumprindo com essas orientações, marcou uma Greve 

para os dias 7, 8 e 9 de Dezembro. 

 

O SNM considera também que este problema não é exclusivo dos nossos Associados, mas sim de 

todos os Trabalhadores. Assim o SNM endereçou um convite ao STAL e ao STML para que se 

juntem também ao SNM e aos Trabalhadores nesta luta. 

 

O SNM tem a convicção de que conseguirá junto da CML, através do diálogo, chegar a um 

entendimento que satisfaça as legitimas pretensões dos trabalhadores e que não se mostre necessário 

o recurso à Greve. 

 

Apelamos a todos os Trabalhadores que se mantenham devidamente informados. 

 
 

ESTE SINDICATO PERTENCE-TE 

 
  

SNM, 22 de Novembro de 2017 

 


