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COMUNICADO 

AOS MOTORISTAS DOS SMTUC 
 

REUNIÃO PROTOCOLAR 
 

Vem o SNM por este meio informar todos os Motoristas em geral e os seus Associados em particular 

que se realizou ontem, dia 8 de Agosto, a reunião protocolar que serviu para dar início formal ao 

Processo Negocial entre o SNM e os SMTUC. 

 

Assim, ficou agendado para o dia 25 de Setembro a primeira reunião para efeitos de discussão e 

negociação da Proposta apresentada pelo SNM. 

 

O SNM aproveitou o ensejo para solicitar aos SMTUC a construção de um Parque de 

Estacionamento exclusivo para Todos os Trabalhadores dos SMTUC, junto ao espaço contíguo 

às suas instalações. 

 

A Administração informou o SNM que esse espaço era pertença da Câmara Municipal de Coimbra, 

mas mostrou toda a sua disponibilidade para desenvolver as diligências necessárias junto da Câmara 

para que o referido espaço venha a ser reservado para usufruto exclusivo dos Trabalhadores dos 

SMTUC. 

 

O SNM pede a todos os Trabalhadores dos SMTUC que se mantenham devidamente informados e 

que confiem no Trabalho desenvolvido pelo SNM. 

 

O SNM pede por isso a todos os Motoristas que depositem a sua confiança no SNM através da sua 

sindicalização neste Sindicato, para assim transmitirem a força necessária que nos permita atingir 

os nossos intentos. 

 

Existem problemas que nunca mereceram a devida atenção por quem se diz defensor dos Direitos 

dos Trabalhadores, com claro prejuízo para estes. Mas lá diz o povo: Mais vale tarde que nunca. 

 

O SNM irá negociar um conjunto de regras aplicáveis aos Motoristas para que estes possam ter 

conhecimento dos seus Direitos, pois consideramos que: Trabalhador informado é Trabalhador 

defendido. 

 

Iremos disponibilizar toda a informação decorrente do Processo Negocial e iremos, quando se 

justificar, realizar Plenários junto dos Trabalhadores para lhes dar conhecimento da evolução do 

referido Processo e para proceder a eventuais esclarecimentos. 

 
 

 

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 

SINDICALIZA-TE NO SNM 
 

    SNM, 9 de Agosto de 2018 

 

 


