
 

                                  

     

COMUNICADO 
   AOS MOTORISTAS DO SECTOR PRIVADO 

 

TRAIÇÃO AOS TRABALHADORES  
 
Conforme é conhecimento de todos os Motoristas de transportes coletivos de passageiros do sector 
privado, o STRUP e a ANTROP subscreveram um novo Contrato Coletivo de Trabalho. 
 

No entender do SNM, este acordo traduz-se num claro prejuízo para todos os Motoristas do sector, 
facto que é reconhecido por todos os sindicatos, aqui se incluindo o STRUN e a FECTRANS afetos à 
CGTP-IN. 
 

Se o acordo assinado é assim tão bom, porque é que mais ninguém o assinou? 
 

O STRUP nunca tinha assinado qualquer acordo na ANTROP, pois essa responsabilidade sempre 
pertenceu à Federação (FESTRU agora FECTRANS) e agora contra tudo e contra todos (incluindo a 
própria FECTRANS) assinaram esta traição. 
 

Mais ninguém o assinou, porque simplesmente o Acordo não defende os interesses dos Motoristas. 
Apenas defende, e de que maneira, os interesses do “patronato” e em particular dos grandes grupos. 
 

O STRUP ao assinar este Acordo, deu de mão beijada tudo o que as empresas sempre quiseram e 
nunca o conseguiram, que foi - entre outras coisas - puderem agora de forma legal, obrigar os 
Motoristas a carregar passes, a abastecerem nas garagens as viaturas, a efetuarem a limpeza das 
mesmas, a dividirem o período da refeição por 2 vezes, à perda do subsídio de refeição diário que 
acumulava com a refeição deslocada, a puderem aplicar os “Tempos de Disponibilidade” nos 
serviços inferiores a 50 km, ou seja TODOS OS ASSOCIADOS DO STRUP poderão ver os seus 
serviços diários prolongados até 13 horas por dia, sem qualquer contrapartida.  
 

O STRUP vendeu os Direitos dos Motoristas a troco de nada, assinaram um acordo que nem sequer 
prevê um aumento salarial para todos os Motoristas do sector. Há Motoristas que não verão o seu 
salario atualizado. Uma vergonha dizemos nós. Tudo para que pudessem ter o que o SNM já tem 
há mais de 30 anos, ou seja, o pagamento do Agente único a 8 horas diárias.  
 

Nem tão pouco conseguiram ter a competência para copiar (nos exatos termos) o Acordo feito pelo 
SNM no que diz respeito ao pagamento da obtenção/renovação do CAM, TCC e CQM, apreensão da 
carta, etc.  
 

Com o STRUP, os Motoristas irão ser obrigados a pagar umas taxas administrativas que ninguém sabe 
quais são nem quais os seus montantes.  
 

Felizmente, existem inúmeros Motoristas a desfiliarem-se do STRUP para que não vejam o 
ACORDO a ser-lhes aplicado.  

 

Esta é a forma que os Motoristas devem adotar para que o Acordo agora assinado não lhes seja 
aplicado. Já basta as entidades patronais penalizarem quem trabalha. 
 

Sem dúvida alguma, a FECTRANS tem que também assumir a sua responsabilidade e por isso deve 
uma explicação aos trabalhadores, que tenha a coragem suficiente para esclarecer todos os Motoristas 
do porquê de não ter assinado o ACORDO da ANTROP. Honrando assim o motivo da sua existência.  
 

SINDICALIZA-TE NO SNM – O TEU SINDICATO 
 

SNM, 28 de Novembro de 2015 
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