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AOS TRABALHADORES DOS TST 
AS IRRESPONSABILIDADES TÊM CUSTOS ELEVADOS 

 

Como todos os Motoristas dos TST sabem, realizaram-se no ano passado um conjunto de greves, as quais serviram 

para lutar por melhores vencimentos, melhores condições de trabalho e serviram também para se lutar contra a 

imposição unilateral por parte dos TST dos “Tempos de Disponibilidade”. 
 

Nos plenários então realizados foi dito aos Motoristas que estes só tinham que “fazer as 8 horas” e nada mais que isso, 

porque os “Tempos de Disponibilidade” seriam ilegais. O SNM nunca se atreveu a dizer o mesmo aos Motoristas, 

porque não é o SNM que determina o que é ilegal e o que não é. O SNM disse nessa altura e reitera hoje o que disse 

que é sua convicção de que a aplicação dos Tempos de Disponibilidade são ilegais. 
 

O SNM sempre disse e tem vindo a dizer aos seus Associados que estes, na dúvida, devem cumprir com os “Tempos 

de Disponibilidade” enquanto não houver uma decisão dos Tribunais, ficando assim salvaguardados no que diz respeito 

a eventuais faltas injustificadas.  
 

Os TST têm vindo a instaurar processos disciplinares com intenção de despedimento aos Motoristas que se têm 

recusado a fazer mais que as “tais” 8 horas, conforme a indicação dada pelos Dirigentes Sindicais que se encontravam 

no palanque durante os referidos plenários.  
 

O SNM pergunta agora a esses Dirigentes Sindicais que, de forma efusiva, apelaram aos Motoristas para não 

fazerem mais que as “8 horas” de trabalho, quem vai pagar o ordenado aos Motoristas que foram despedidos por 

não terem feito os “Tempos de Disponibilidade”? 
 

A acrescer a esta vergonha, temos uma Comissão de Trabalhadores que em vez de tentar defender quem trabalha, 

limitou-se apenas a dizer que “Devido à complexidade das faltas cometidas pelo trabalhador Sr. …, cujas mesmas a 

empresa argumenta, a C.T. entende não se prenunciar.” Este foi o parecer emitido pela Comissão de Trabalhadores 

relativo ao processo disciplinar instaurado a esse trabalhador. Demitiram-se das suas responsabilidades e deixaram o 

trabalhador condenado ao seu destino.  
 

Não é para isto que deve existir uma CT. O SNM considera que a existência de uma CT é de primordial importância e 

que a mesma deve funcionar de forma competente e independente.  
 

Os Motoristas nesses plenários mandataram TODOS OS SINDICATOS a moverem uma Ação Judicial contra os TST, 

e o que aconteceu desde então? Que se saiba o SNM foi o único a mover uma Ação Judicial contra os “Tempos de 

Disponibilidade” nos TST, honrando o mandato dos Motoristas. 
 

Os Motoristas acham isto normal? Então os Sindicatos fazem plenários para ouvirem os Trabalhadores e depois 

esses mesmos Sindicatos não fazem o que os Trabalhadores dizem para se fazer? Um ano após esses plenários volta-

se a marcar novos Plenários com a desculpa de que é para ouvirem os Trabalhadores? Mas estamos a brincar com 

isto? Afinal os plenários servem para quê? Servem para dar alguma projeção mediática a quem os marca ou deveria 

servir para fomentar a união entre todos os trabalhadores através das suas vontades?  
 

É por estas e por outras que os Motoristas dos TST se sentem desiludidos com aqueles que os representam. Os 

Motoristas dos TST têm que, de uma vez por todas, tomar posição. Não basta dizerem que os Sindicatos são todos 

iguais sem depois nada fazerem para que essa realidade mude. É chegada a hora de responsabilizar também os 

Motoristas dos TST pela realidade que têm. O SNM nunca fez nada nos TST sem o consentimento dos Motoristas e 

assim irá continuar. Cabe aos Motoristas escolherem a forma de serem defendidos. 
 

O SNM foi o Sindicato responsável pela paralisação histórica na SulFertagus conjuntamente com os restantes 

Motoristas, mas jamais marcará qualquer Greve só para aparecer na Comunicação Social. Não é para isso que 

existimos. 

ESTA É A DIFERENÇA QUE DISTINGUE O SNM DOS OUTROS 
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