
 

                                  

     

COMUNICADO 
   AOS MOTORISTAS DA TST 

 

SNM REUNE COM A EMPRESA 
 
Vem o SNM por este meio informar todos os trabalhadores que reuniu ontem, dia 19 de Janeiro, com 
os representantes dos TST. 
 
Esta foi apenas uma reunião protocolar que serviu para calendarizar as próximas reuniões e definir o 
protocolo a adotar entre as partes. 
 
O SNM teve a oportunidade de informar a empresa de que estava num processo negocial com a 
ANTROP mas que tal não impede que as partes possam (e devam) negociar um Acordo de Empresa 
onde fique salvaguardado os interesses dos trabalhadores e por outro esteja salvaguardadas as 
especificidades próprias de uma empresa como os TST.  
 
O SNM entende que, com diálogo e paz social, se conseguirá obter a serenidade necessária para que 
o processo negocial que se avizinha seja profícuo. Condição necessária para que se consiga obter um 
acordo que satisfaça as partes.  
 
É isto que os trabalhadores estão à espera que os seus Sindicatos façam e será isto que estes terão que 
necessariamente de fazer. 
 
O SNM aproveita o ensejo para agradecer a todos os Motoristas que têm depositado a sua confiança 
neste sindicato. Ao SNM cabe-lhe a responsabilidade de saber honrar os seus compromissos para 
assim continuar a ser merecedor de tal confiança. 
 
Ficou agendada nova reunião para o próximo dia 2 de Fevereiro às 14h30m. 
 
O SNM pede a todos os Motoristas que se mantenham devidamente informados e que, caso subsistam 
algumas dúvidas, contactem o SNM. 
 
O SNM relembra que no próximo dia 27 de Janeiro é a data em que está marcada a audiência de 
julgamento que opõe o SNM à TST sobre os Tempos de Disponibilidade. 
 
O SNM entende que as ilegalidades num Estado de Direito são combatidas em tribunal e não através 
de incentivos à insurreição perpetrados por aqueles que deviam de ter a responsabilidade de defender 
quem trabalha e não contribuir com os seus actos para o seu despedimento, como aconteceu durante 
os plenários realizados nos TST juntando-se a emissão de comunicados.   
 
 

ESTE SINDICATO PERTENCE-TE 
 
 
 

SNM, 20 de Janeiro de 2016 
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