
 

                                  

     

COMUNICADO 
   AOS MOTORISTAS DO SETOR PRIVADO 

 

SNM assina Acordo com ANTROP 
 

O SNM assinou no início de Maio, o CCT com a ANTROP - e apesar do protagonismo do STRUP e da 
FECTRANS conforme dizem em carta aberta -, o SNM salvaguardou questões essenciais, nomeadamente 
a manutenção (sem faseamento) do pagamento do Subsídio de Agente Único com o mínimo de 8 
horas diárias, tal como sempre aconteceu. 
 

A verdade é que, a ânsia do STRUP/FECTRANS e do SITRA foi tanta, que para ver garantido nos 
seus Acordos o pagamento deste subsídio, nos mesmos termos do SNM, ignoraram tudo o resto, 
comprometendo assim a possibilidade de se conseguir um acordo bem mais favorável. 
 

A verdade é que, toda a negociação ficou inquinada e nesta medida, as propostas que o SNM 
apresentou, sempre mais vantajosas para os MOTORISTAS, não comprometiam a sua aplicação em 
quaisquer empresas do sector.  
 

A verdade é que, com o conluio do STRUP/FECTRANS e do SITRA, conseguiu a ANTROP e os 
grandes grupos económicos que a dominam, criar um novo contrato colectivo com maiores exigências 
e menores direitos para os Motoristas. Como é o caso dos Tempos de Disponibilidade que estão 
previstos no CCT de forma encapotada, denominado como “Pausas Técnicas”. 
 

A verdade é que, ao SNM foi-lhe retirado qualquer espaço negocial, pois com a oferta de um Contrato 
Colectivo ao jeito do Patronato estes, como é evidente, deixaram de querer negociar com o SNM, 
impondo um CCTV já subscrito.  
 

O SNM de tudo fez para alterar algumas matérias do presente contrato, infelizmente sem sucesso. 
Dizer a título de exemplo: O STRUP e o SITRA esqueceram-se dos Motoristas que já recebiam 
630€ ou muito perto desse valor. Estes foram pura e simplesmente ignorados, foi como se não 
existissem. 
 

Pelo que, após séria e extrema ponderação, o SNM considerou que seria muito mais prejudicial para 
os seus Associados não assinar o CCT.  
 

Assim, o SNM viu-se na contingência de subscrever um CCT com idêntica redação dos assinados. 
 

Por isso “congratulamos” o STRUP/FECTRANS e o SITRA, por terem desta forma inviabilizado 
toda e qualquer negociação: Traíram sim o movimento sindical e traíram aqueles que em vocês 
depositaram a vossa total confiança.  
 

A vergonha é tanto maior que, a título de exemplo, a Barraqueiro substituiu-se ao STRUP e ao 
SITRA e deu orientações para actualizar os vencimentos dos seus Motoristas acima do que foi 
acordado em CCTV com estes sindicatos. “Parabéns” ao STRUP/FECTRANS e ao SITRA pelo 
serviço que prestaram ao PATRONATO, devem de estar muito orgulhosos. 
 

O SNM vai continuar a sua acção, de forma a salvaguardar os direitos dos seus associados, é possível, 
ainda que com a aplicação do acordo contrariar certas pretensões. O SNM fará uma nota informativa 
para melhor esclarecimento, no sentido de que todos possam agir em conformidade. 
 

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
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