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COMUNICADO 

   

A TODOS OS MOTORISTAS DOS TST 
 

PROCESSO NEGOCIAL 2015 
 

Vem o SNM por este meio informar todos os Motoristas em geral e os seus Associados em particular, que se 

realizou a reunião protocolar no passado dia 7 de Janeiro. Tal reunião apenas serviu para definir os termos e a 

calendarização do início efectivo do processo negocial em referência.  

 

Tal não impediu que as partes tecessem alguns considerandos, nomeadamente sobre a situação económica 

existente que o País e os Trabalhadores atravessam.   

 

O SNM aproveitou o ensejo para sensibilizar a Empresa no sentido de criar as condições necessárias a todos os 

Motoristas para que estes possam proceder à prestação de contas nos termos apresentados pela Empresa, evitando-

se assim atrasos e consequentemente, a instauração de processos disciplinares que apontam a intenção de 

despedimento com justa causa. 

 

 

 A próxima reunião ficou agendada para o dia 16 de Janeiro às 10h30m.  

 
 

ACÇÃO JUDICIAL - TEMPO DE DISPONIBILIDADE 
 

 

O SNM no uso do mandato que lhe foi atribuído por todos os Motoristas em geral e dos seus Associados em 

particular nos vários plenários realizados e no uso da sua obrigação, já interpôs a Acção Judicial contra os TST no 

Tribunal do Trabalho, relativa à imposição abusiva e ilegal dos tempos de disponibilidade aos seus Motoristas e 

Associados desta ORT. 

 

O SNM lamenta que assim tenha que ser mas, na ausência da vontade manifestada por parte da TST em suspender 

a aplicação do Tempo de Disponibilidade e de encetar uma negociação sobre esta matéria, não restou ao SNM 

outra alternativa que não fosse pedir em Tribunal que este declarasse a ilegalidade da aplicação dos Tempos de 

Disponibilidade e por via disso condenar os TST ao pagamento desse tempo como trabalho suplementar prestado. 

 

O SNM gostaria contudo de esclarecer todos os Motoristas que tal acção só produz efeitos para os seus 

Associados, na medida em que o SNM (tal como os outros Sindicatos) apenas está legalmente habilitado a 

defender os seus Associados e mais ninguém. Tal é um imperativo legal e não se prende com qualquer outra 

razão. 

 

Mais se esclarece que a Acção interposta pelo SNM é uma Acção Colectiva à semelhança da que interpôs sobre os 

Descansos Compensatórios.  

 

O SNM não diz aos trabalhadores, seja em plenário seja a cada um deles, que não mete Acções Colectivas nos 

TST para depois as meter noutras empresas. Para o SNM todos os Trabalhadores são iguais e merecedores da 

mesma consideração. 

 
 

 

 

                                                                                                                                           V.S.F.F. 



 
                                        

   

PROCESSOS DISCIPLINARES 
 

Ultimamente a Administração dos TST tem vindo a instaurar diversos Processos Disciplinares pelos mais 
variados motivos.  
 

Os mais graves prendem-se com alegados atrasos na prestação de contas, o que está a dar origem a processos 
disciplinares com intenção de despedimento com justa causa.  
 

O SNM pede a todos os Motoristas que tentem prestar as suas contas dentro dos prazos estabelecidos, evitando-
se assim que a Empresa utilize os processos disciplinares para diminuir o seu efetivo até que seja encontrado o 
número de Motoristas desejado pela Empresa. 
 

O SNM considera que a Empresa está a utilizar o procedimento disciplinar para criar um clima intimidatório que 
não será benéfico para ninguém, a começar pela própria Empresa. Os TST não se podem esquecer que são os 
Motoristas os interlocutores da Empresa perante os passageiros e que são os responsáveis pela maior parte das 
receitas (recebidas pela Empresa) provenientes dos passageiros. Como tal, merecem o devido respeito.  
 

O SNM irá defender todos os Motoristas em Tribunal caso a Empresa proceda ao despedimento destes por, 
alegadamente, não terem prestado contas no período pretendido pela Empresa.  
 

ESCLARECIMENTO 
 

O SNM tem vindo a constatar ultimamente que há vários Motoristas que não apresentam as respostas às suas 
Notas de Culpa por, simplesmente não lhes darem a devida importância.  
Existem outros que, por considerarem que a Empresa envia para o Sindicato as suas Notas de Culpa pensam que 
não têm de se preocupar com mais nada. 
 

Ora cumpre ao SNM prestar o seguinte esclarecimento e convidar todos os Motoristas a observarem o seguinte 
procedimento: 
 

1 - Nenhum Motorista deve ignorar nenhuma Nota de Culpa, independentemente da gravidade da acusação nela 
expressa. 
 

2 - Todos os visados nas Notas de Culpa têm o Direito de se defenderem e não devem de prescindir desse 
Direito.   
 

3 - A Empresa não envia para o Sindicato nenhuma nota de culpa, apenas envia um ofício a informar o Sindicato 
de que é sua intenção mover um processo disciplinar ao trabalhador X ou Y. 
 

4 - A Nota de Culpa deve de conter a data da sua entrega ao Trabalhador devidamente autenticada pela 
Empresa (assinatura ou carimbo).  
 

5 - O Trabalhador deve contactar de imediato o SNM para que este possa (dentro dos prazos legais) construir a 
sua defesa, de forma que, o Motorista a possa entregar à Empresa (também dentro dos prazos legais 
estabelecidos). 
 
O SNM tem recebido também queixas de que, alegadamente, alguns agentes de fiscalização (fiscais) mexem na 
máquina emissora de bilhetes para emitir eles próprios bilhetes para passageiros encontrados sem título de 
transporte. Ora tal não deve de ser permitido pelos Motoristas. Os fiscais não têm autoridade para mexer em 
equipamento que está à guarda e à responsabilidade do Motorista, têm apenas autoridade para pedir ao Motorista 
a emissão de um bilhete (se for o caso) em troca do valor monetário correspondente, e nada mais que isso.   
 

Como diz o povo: "Cada macaco no seu galho"   
 
O SNM gostaria de pedir aos Motoristas que façam a comparação da realidade vivida antes e depois da chegada 
do SNM aos TST. E caso considerem que o SNM está a fazer um bom trabalho, deem mais força ao SNM.   

 
Preferimos gastar o nosso tempo a fazer o que nos compete do que a gastá-lo a dizer mal de tudo e de todos. 

Não é para isso que existimos. 
 

SINDICALIZA-TE NO SNM, ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
 

SNM, 09 de Janeiro de 2015 
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