
 

                                  

     

COMUNICADO 
   AOS MOTORISTAS DA RBI 

 

SEM ACORDO 
 
Vem o SNM por este meio dar a conhecer a todos os Motoristas em geral e aos seus Associados em 
particular que reuniu ontem, dia 2 de Junho, com a Administração da RBI no âmbito do processo 
negocial que opunha as partes. 
 

Como é do domínio público e ao contrário do que alguns já disseram, o SNM foi o único Sindicato 
que conseguiu, até à presente data, negociar e assinar um Acordo de Empresa (AE) com a RBI, o 
qual foi devidamente publicado no BTE nº 29 em 8 de Agosto de 2013. Desafiamos outros a dizer o 
mesmo se tiverem coragem para isso e, caso a tenham, que digam aos Motoristas em que BTE está 
publicado tal Acordo. A verdade vale mais que mil palavras. 
 

O SNM só conseguiu assinar um AE na RBI graças à confiança e força que foi depositada pelos 
Motoristas, neste Sindicato.  
 

Infelizmente, houve quem tentasse denegrir o trabalho efetuado por este Sindicato, como tem sido 
hábito, para dessa forma justificar a sua incompetência e passividade de décadas.  
 

Lamentavelmente, uma parte significativa de Motoristas preferiu dar “ouvidos” ao que se disse em 
detrimento do que se tinha feito. Tal originou que muitos dos Motoristas que se tinham Associado no 
SNM, oriundos do STRUP, tenham regressado a esse Sindicato premiando desta forma aqueles que 
privilegiaram a intriga em vez do trabalho. 
 

Essa migração de Associados para o STRUP deu origem a que o SNM deixasse de ter a força 
necessária para renegociar o seu AE na RBI e, por sua vez, ofereceu a possibilidade da Empresa poder 
dizer que não estava interessada em renegociar um AE e que simplesmente pretendia aplicar o CCT 
da ANTROP a todos os seus Motoristas. O que se veio a verificar. 
 

Assim, infelizmente foi dado como encerrado o processo negocial que existia entre as partes, com a 
Empresa a informar o SNM de que iria proceder à denúncia do AE firmado com o SNM. 
 

O SNM considera que ainda se pode reverter esta situação, bastando para isso que os Motoristas da 
RBI voltem a dar a força necessária ao SNM.  
 

Caso o AE do SNM termine, a RBI irá aplicar o CCT da ANTROP a todos os Motoristas, e nesse caso, 
o dia de aniversário deixará de ser pago, os Motoristas terão que começar a pagar os custos 
Administrativos referentes às renovações do CAM e TCC, irão deixar de ter 2 horas no máximo de 
intervalo de descanso (refeição) e passarão a ter 3 horas que poderão ser em 2 períodos, etc. 
 

O SNM pergunta: É isto que os Motoristas da RBI pretendem? Será que a manutenção de um AE, 
ainda que imperfeito não é preferível à aplicação de um CTT? Os Sindicatos devem ser avaliados 
pelo que fazem e não pelo que dizem. 
 

Aos Motoristas cabe-lhes a responsabilidade de intervirem na construção do seu futuro da maneira 
que entenderem, ao SNM apenas lhe cabe respeitar essa decisão.  
 

DÁ MAIS FORÇA AO TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
 

SNM, 03 de Junho de 2016 
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