
 

                                  

     

COMUNICADO 
   A TODOS OS MOTORISTAS DA MADEIRA 

 
PROPOSTA DE CTT/ACIF/SNM 

 
O SNM, conforme compromisso assumido perante os Motoristas, já procedeu ao envio de uma 
proposta de CCT – Contrato Coletivo de trabalho à ACIF para todos os Motoristas da Madeira.  
 
O SNM irá enviar cópia dessa proposta a todos os Associados e irá disponibilizar publicamente essa 
mesma cópia para que todos os Motoristas, que ainda não são associados no SNM, possam também 
ter conhecimento do que o SNM pretende. 
 
O SNM pede a todos os Associados que analisem a proposta de CCT e que façam chegar ao SNM as 
suas opiniões para que, se for o caso, a proposta possa ser melhorada.  
 
O SNM considera que a presente proposta pode também ser analisada pelo STRAMM e, se assim o 
entenderem, poderão também fazer parte deste processo negocial. Quem fica a ganhar são os 
trabalhadores. 
 
Caso o STRAMM continue a nada dizer, o SNM irá continuar a fazer o seu trabalho como até aqui e 
irá cumprir com a sua obrigação.  
Nesse caso o STRAMM terá que assumir as responsabilidades que tem perante os Motoristas da 
Madeira, nomeadamente dos seus Associados.   
  
O SNM considera inconcebível que exista e esteja a ser aplicado um CCT com mais de 30 anos. Afinal 
o que é que os sindicatos andaram a fazer durante este tempo todo? Não tiveram tempo de apresentar 
e negociar o CCT existente? Será que não tiveram tempo de apresentar propostas no sentido de este 
ser devidamente atualizado e estar em conformidade com a legislação vigente?   
 
O SNM ficará à espera que os Associados comentem com o SNM a proposta de CCT apresentada e 
ficará também à espera que o STRAMM diga se quer ou não fazer parte deste processo negocial. 
 
O SNM não existe para fomentar guerras com ninguém, apenas existe para defender quem trabalha e 
essa responsabilidade não a delega em ninguém. 
 
 
 
 

 

SINDICALIZA-TE NO S.N.M. 
 
  

 

SNM, 19 de Outubro de 2015 
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