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COMUNICADO 

   

A TODOS OS MOTORISTAS DOS TST 
 

SNM REUNIU COM A ANTROP 
 

Vem o SNM por este meio informar todos os Motoristas, que se deu início ao processo negocial no passado dia 

16, entre a ANTROP e este Sindicato. 
 

O SNM, na referida reunião, deu a conhecer à ANTROP o enorme descontentamento existente no seio dos 

Motoristas com a aplicação unilateral dos Tempos de Disponibilidade por parte das Empresas, nomeadamente nos 

TST. A ANTROP mostrou-se disponível para discutir este e outros assuntos com o SNM. Ao SNM cabe-lhe a 

responsabilidade de tentar encontrar soluções que possam ir ao encontro dos desejos dos Motoristas, sempre com 

a sua cumplicidade e nunca à sua revelia.    
 

As partes acordaram em manter, na medida do possível, uma paz social que permita o desenrolar do referido 

processo num clima da maior serenidade possível. 
 

A ANTROP comprometeu-se a apresentar ao SNM uma proposta negocial para que esta possa ser devidamente 

analisada. O SNM por seu lado comprometeu-se a enviar a sua contraproposta após a referida análise.   
 

A próxima reunião ficou agendada para o dia 15 de Outubro.  

 

ESCLARECIMENTO - DESCANSO SEMANAL 
 

O SNM tem sido confrontado com várias dúvidas vindas dos Motoristas, sobre os seus direitos relativamente aos 

seus Descansos Semanais, nomeadamente sobre o que está previsto no AE/TST em vigor, assinado pelo SITRA 

em 2002. 
 

Cumpre ao SNM dizer o seguinte: 
 

1 - O SNM não pretende substituir-se ao Sindicato outorgante do Acordo firmado em 2002 com os TST. 

2 - Apesar de o SNM não ser o outorgante desse Acordo, tal não o inibe de poder prestar os esclarecimentos 

devidos a todos os Motoristas, nomeadamente aos seus Associados. 

3 – Assim, e no uso das suas obrigações o SNM presta o seguinte esclarecimento:  

 a) Dispõe o nº 4 da Cláusula 25ª do referido Acordo, o seguinte: Para os trabalhadores que pratiquem horário 

móvel (caso dos Motoristas), o período de descanso semanal terá a duração mínima de 48 horas, acrescidas da 

duração do repouso diário estabelecido no nº 4 da clausula 20ª.  

 b) Ora o nº 4 da Cláusula 20ª diz o seguinte: Entre o fim de um período de trabalho e o início do seguinte tem de 

ser garantido ao trabalhador um repouso mínimo de 10 horas.  

 

Esta foi a redacção acordada à data da assinatura do acordo e, nessa data, estava em conformidade com a Lei 

vigente. 
 

Ora sabemos que o Acordo de Empresa não pode regular para pior, ou seja, não pode prejudicar os trabalhadores 

face à Legislação Geral em vigor. Assim, face ao previsto no nº 1 do Art.º 214 do Código do Trabalho: "O 

Trabalhador tem Direito a um descanso de, pelo menos, 11 horas seguidas entre 2 períodos diários de trabalho 

consecutivo." 
 

Quer isto dizer que ao contrário do previsto no AE, à presente data, o tempo de descanso entre os dias de trabalho 

a que os Motoristas têm direito é de 11 horas e não de 10 conforme está no Acordo. Caso seja em relação ao 

Descanso Semanal, além das 48 horas devidas (folga semanal) acresce 11 horas de intervalo. 
 

Caso existam mais dúvidas, pede-se o favor de contactarem o SNM para que se possa proceder aos devidos 

esclarecimentos. 

SNM, 19 de Setembro de 2014 


