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COMUNICADO 
Empresa Resende Atividades Turísticas S.A. 

   
 

Reunião Câmara de Matosinhos 
 

O SNM reuniu no dia de ontem (23.07), com a Exma. Presidente da Câmara Municipal 

de Matosinhos, estando também presente o Sr. Vereador para a mobilidade José 

Pedro Rodrigues. 
 

Levantada a questão relativamente à anunciada intenção do Município de entrega 

total do serviço a outro operador, e nomeadamente quanto à nossa principal 

preocupação de garantia dos direitos dos trabalhadores, motoristas nossos associados 

em particular, foi-nos transmitido pela Sr.ª Presidente que até ao momento todos os 

cenários estão em estudo, assumindo o compromisso com o SNM, de que, caso venha 

a existir alguma alternativa de serviço, será agendada nova reunião com o Sindicato, 

no sentido de dar a conhecer o que efetivamente poderá vir a ser realizado, 

acrescentando, que qualquer solução terá de garantir os direitos e os contratos de 

trabalho dos trabalhadores. 
 

O que não disse a Sr.ª Presidente foi como iria conseguir esse desiderato! 
 

Salvo melhor opinião, entende o SNM, que a CMM não pode utilizar o “ajuste direto”, 

para afastar a Resende das atuais concessões de transportes e até dos concursos de 

contratualização do serviço público previstos para 2019.  

Que não estando a CMM constituída como operador de transportes, depende sempre 

da AMP para concretizar qualquer alternativa, uma vez que essas competências 

foram delegadas nessa mesma Autoridade.  

Por estranho que possa parecer, a AMP transmitiu ao SNM, que não tem previsto 

qualquer alteração ao serviço da Resende até finais de 2019. 
 

O SNM já enviou missiva ao Ministro de Trabalho - deixando cópia à Sr. Presidente -, 

alertando para o problema social que pode emergir na empresa Resende e que pode 

ter consequências nefastas no setor a nível nacional, aquando da contratualização, 

caso não se salvaguarde em tempo, a questão dos trabalhadores nestes processos, e 

se garanta os seus contratos de trabalho, com todos os efeitos decorrentes. 
 

Segundo fonte do sindicato, a CMM tem mantido conversações com o operador 

público STCP e com um operador privado transportes, sobre a matéria em questão. 
 

Para o SNM a defesa dos direitos e dos interesses dos Motoristas é fundamental e não 

deixará passar em claro qualquer tentativa de atropelo às normas legais e contratuais. 
 

Mantém-te atento / Adere ao SNM / O teu Sindicato Independente 
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