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COMUNICADO 

   

A TODOS OS MOTORISTAS DOS TST 
 

SNM REUNIU COM A ANTROP 
 

Na sequência dos plenários realizados no passado dia 12 de Junho em Lisboa e no Porto, os Sindicatos 

foram mandatados pelos trabalhadores para solicitarem uma reunião ao Sr. Secretário dos Transportes, 

ao Sr. Inspector-geral da ACT e à ANTROP. 
 

Na sequência desses pedidos, o SNM reuniu-se com a ANTROP no passado dia 8 de Junho. Após alguns 

considerandos, nomeadamente sobre a aplicação dos tempos de disponibilidade e sua suspensão, a 

ANTROP veio informar que não faria sentido suspender a aplicação dos Tempos de Disponibilidade, 

remetendo para sede de negociação, eventual alteração sobre o modo e a forma da sua aplicação. 
 

O SNM lamentou que as Empresas do sector, nomeadamente os TST procedessem à aplicação dos 

Tempos de Disponibilidade de forma unilateral. Mais informou que sempre esteve disponível para o 

diálogo que tenha em vista a resolução dos conflitos existentes. 
 

Foi transmitido pela ANTROP que a aplicação dos Tempos de Disponibilidade não tinha como base a 

redução salarial dos Motoristas, e que estava disponível para encetar negociações com vista à revisão do 

seu CCTV. 

 

O SNM informou que se encontra disponível para encetar essa negociação numa base de boa-fé 

negocial, sem qualquer reserva ideológica e com a responsabilidade que o caracteriza. 
 

O SNM assumiu também o compromisso de enviar à ANTROP uma proposta de discussão sobre 

algumas matérias que são consideradas as mais importantes para o dia-a-dia dos Motoristas. Esse envio 

servirá para posterior análise, de forma que, na próxima reunião, possa haver alguns progressos visíveis.  
 

O SNM aproveitou o ensejo e informou os presentes que não estaria disponível para reunir com o 

STRUP numa mesa negocial mas que não se opunha à presença do SITRA.   
 

A posição assumida pelo SNM vem na sequência do Comunicado emitido, onde deu a conhecer 

publicamente o que o STRUP fez e o facto de não ter sido capaz de assumir as suas responsabilidades. 

Como tal, a perda de confiança por parte do SNM é total.    
 

É legítimo e compreensível que os vários Sindicatos tenham posições diferenciadas sobre várias 

matérias, o que não é admissível é que se socorram ao insulto e não assumam na íntegra o que dizem e 

fazem. Esta máxima é aplicável a todos, a começar pelo SNM.  
 

Assim, face à ausência de qualquer garantia de que o STRUP consiga assumir na íntegra o que diz e 

consiga assumir as suas responsabilidades, o SNM não irá correr o risco de poder eventualmente 

concordar com alguma posição assumida pelo STRUP e este poder vir a dizer posteriormente coisa 

contrária. Por este motivo, e enquanto essa garantia não for traduzida por actos, o SNM não fará parte de 

nenhuma comissão negociadora com o STRUP. 
 

 

Os Motoristas têm a garantia de que o SNM honra com a sua palavra e com os seus compromissos 

 

SNM, 10 de Julho de 2014 


