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COMUNICADO 

 

AOS TRABALHADORES DA CML 
 

GREVE 24 horas - SANTOS POPULARES 
 

Como todos os trabalhadores bem sabem, o SNM tem vindo a realizar contactos com os trabalhadores, 

nomeadamente através de plenários para os ouvir e para saber o que estes pretendem. 

 

O SNM constatou a existência de um descontentamento generalizado por parte dos Trabalhadores da CML, 

em virtude de esta pretender alterar os horários de trabalho, os descansos semanais e, pelo que se sabe, 

pretende também alterar o local de trabalho de um número significativo de trabalhadores. 

 

O SNM informou os Trabalhadores que ira respeitar as decisões emanadas pelo plenário, sejam estas quais 

forem. O SNM só representa trabalhadores e é a estes que dá contas do que faz e diz.  

 

Assim, em cumprimento com a vontade manifestada pelos trabalhadores, o SNM convocou uma Greve de 24 

horas para os dias 13, 14, 15, e 16 de Junho. Coincidente com o período das festas populares de Lisboa.  

 

O SNM está convicto de que, com o diálogo necessário, as partes conseguirão chegar a um entendimento que 

possa dar origem à desconvocação desta Luta e à resolução destes problemas. 

 

Para além destas questões, o SNM também informou que irá questionar a CML sobre os valores que os 

Trabalhadores têm direito a receber e que já estão vencidos há décadas.  

 

Pois a CML nunca pagou a estes Trabalhadores os suplementos remuneratórios a que têm direito nos Sub. 

de Férias e de Natal, e tem que os pagar.  

 

Será que foi preciso chamar o SNM à CML para que estes e outros problemas possam finalmente serem 

resolvidos? 
 

Aos que tinham a responsabilidade de representar e de defender trabalhadores, o que fizeram para resolver 

estas questões? Será que não sabiam que os suplementos também fazem parte integrante da retribuição 

mensal de cada trabalhador? 

 

O SNM aproveita desde já para agradecer a presença massiva dos trabalhadores nos plenários realizados e 

agradece todas as manifestações de apoio e de confiança recebidas. 

 

A Greve foi convocada para todos os trabalhadores da CML 
 

O importante não é nem nunca será o SNM, o importante SÃO OS TRABALHADORES e a sua UNIÃO. 

 

TODOS OS TRABALHADORES DA CML PODEM E DEVEM DE 

ADERIR A ESTA LUTA 

INDEPENDENTEMENTE DA SUA CATEGORIA PROFISSIONAL 
 

  

   

SNM, 09 de Maio de 2019 

 


