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COMUNICADO 

   
 

AE - SNM / DESCANSOS SEMANAIS 
 

Conforme é do conhecimento geral, o CA apresentou no passado mês de Outubro uma proposta negocial 
para AE único, respondendo o SNM com uma análise geral ao documento, tendo em vista um consenso 
entre as partes.  
Como até à presente data não foi ainda possível um entendimento, fica desde logo prejudicada a 
possibilidade de os motoristas com descansos rotativos, beneficiarem da rotação para 3 em 3 semanas ao 
Domingo, uma vez que esta questão não deriva do AE 84.  
 

Sobre esta matéria, importa lembrar que o SNM foi o primeiro a defender e acordar a redução dos 
descansos rotativos para menor frequência ao Domingo (de 7 para 5 e posteriormente para 4 em 4) e 
sempre esteve disponível para encontrar uma solução de 3 em 3, com aplicação generalizada.  
 

Não sendo possível no imediato, o CA terá que assumir o compromisso assumido com o SNM em Agosto 
último, e no início de Janeiro abrir concurso para preenchimento de vagas de descanso fixo ao 
Domingo, mantendo o SNM total disponibilidade para a conjugação do tipo de descansos, no sentido de 
atribuição aos rotativos do Domingo de 3 em 3 semanas. 
 

O SNM só pode defender - e porque é subscritor - o AE 84. 
 

Por esta razão o SNM não subscreve qualquer pré-aviso de greve aos Domingos. 
Contudo, cumpre informar que face à existência de um pré-aviso na empresa, todos os trabalhadores estão 
salvaguardados, inclusive a partir de dia 1. 
 

Esclarecimento sobre a Tolerância de Ponto do dia 26 
O CA apresentou aos Sindicatos e CT uma proposta para aplicação da tolerância de ponto aos motoristas, 
com pagamento de um acréscimo de 25% pelo trabalho prestado em parte dos serviços dos dias 24, 25, 26, 
31 e dia 1, em substituição de 26. 
O SNM contrapropôs com 50% de acréscimo nos referidos dias, proposta que o CA aceitou e que foi 
corroborada pelos outros sindicatos e CT, com a exceção do “STRUN”. Sendo condição do CA um acordo 
por unanimidade, ficou o mesmo inviabilizado, pela posição do dirigente presente na reunião.  

 

Adesão aos AE´s vigentes 
 

Até ao dia 10 de Janeiro é possível, conforme aviso da empresa, solicitar alteração de A. Empresa. 
Para tal, basta simplesmente uma comunicação a pedir adesão ao AE 84. 

Até à presente data o SNM nunca se pronunciou sobre o assunto, deixando ao livre arbítrio dos 
Trabalhadores a escolha. Com as alterações efetuadas ao Orçamento Estado de 2017, regista-se que as 
diferenças pecuniárias entre o AE 07 e o AE 84, ficam esbatidas, constatando-se facilmente a absorção 
daqueles valores, quer com a reposição das diuturnidades e alterações de escalão, quer pelos direitos 
que os trabalhadores passam a beneficiar, entre outros, cláusulas, assistência medicamentosa e na 

doença, passes familiares, etc. Quer queiram quer não queiram tudo tem o seu valor. 
 

Os “sabões” os “papagaios” os “salta-sindicatos”, continuam a sua efémera epopeia. Nós no SNM 
continuamos a trabalhar para apresentar resultados, foi assim recentemente com as deslocações FR e com 
os descansos compensatórios. É caso para perguntar: o que fizeram estes transeuntes? 
 

Aproveitamos para desejar a todos os trabalhadores e em particular aos nossos associados 
umas boas entradas e um profícuo 2017 

ADERE AO SNM – ESTE É O TEU SINDICATO 
      Porto, 29/12/2016                                                                                                                                      O SNM 
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