
 

                                  

     

COMUNICADO 
   AOS MOTORISTAS DOS TST 

 

O SNM não retira uma vírgula do que afirmou no seu Comunicado emitido no passado dia 16 de 
Março. Agora, face ao Comunicado emitido pelo SITRA no dia 23 de Março impõe-se, mais uma vez, 
proceder aos seguintes esclarecimentos: 
 

Ao contrário do que o SITRA afirmou no seu Comunicado, o SNM não assinou nenhum acordo com 
empresa alguma onde concordasse ou admitisse a aplicação dos “Tempos de Disponibilidade” aos 
Motoristas. Ainda que assim não fosse, perguntar-se-á: Os Acordos assinados pelos sindicatos nas 
outras empresas também se aplicam aos Trabalhadores dos TST?  
 

Se o SITRA prestasse a devida atenção antes de emitir Comunicados, veria que o que está acordado 
no Acordo da CHARLINE assinado pelo SNM é o seguinte: 
 “Cláusula 29.º - Amplitude do serviço 
1- Sempre que o serviço diário concretamente atribuído a um trabalhador tenha uma amplitude superior a treze horas, a 
décima terceira hora e as horas posteriores serão sempre remuneradas de acordo com o valor da hora normal. 
2- Para efeitos da determinação da amplitude do serviço considera-se todo o período compreendido entre a hora do início 
e a hora do fim, de acordo com o seguinte exemplo: hora de início - 7h00; hora de fim - 20h00; amplitude - 13h00. 
3- No caso de realização de serviços ocasionais, será sempre garantido pelas empresas a consideração mínima de seis horas 
a título de tempo de trabalho. 
4- Para efeitos de definição da amplitude do serviço considera-se o tempo de trabalho, o tempo de intervalo e o tempo 
de disponibilidade.” 
 
Ora como é fácil de se ver, o SNM considerou nesse Acordo que o “Tempo de Disponibilidade” é 
considerado serviço, ao contrário do que a Lei prevê. Não falem sem saberem o que estão a dizer, 
pois nos TST já deu maus resultados. 
 

Já agora importa esclarecer que esse é o mesmo Acordo que prevê um salário que varia entre os 
650,00€ e os 716,00€ de vencimento base para os Motoristas, que prevê o pagamento por parte da 
Empresa do CAM, TCC e CQM aos Motoristas, além de prever também horários específicos para a 
refeição que são entre as 11 e as 15 horas e as 19 e as 21,30 horas.  
 

O Acordo da CHARLINE também prevê um tempo de 15 minutos/diários para que os Motoristas 
possam “meter” o carro no abastecimento/lavagem e/ou para que possam prestar as suas contas durante 
o seu horário de trabalho, ao contrário do que acontece nos TST.    
 

O mesmo Acordo também prevê o pagamento aos Motoristas, de 4€ por cada dia normal de trabalho 
e de 8€ por cada dia prestado em dia Feriado ou em dia de Descanso Semanal, cifrando-se no mínimo 
em mais 88€/mensais. 
 

Estes são alguns dos exemplos das “vendas dos direitos dos trabalhadores” de que o SNM é 
sistematicamente acusado por outros. Cada Motorista que retire a suas ilações.  
  
O SNM num aspeto é semelhante ao SITRA, também não gosta de “lavar roupa suja”, pois não é 
nenhuma “lavandaria”, mas não tem qualquer receio de chamar quem quer que seja pelo devido nome.  
 

O SNM e os Motoristas bem sabem que o SITRA não é “do tipo de publicar no Facebook ou mandar 
SMS aos associados” escusavam de o dizer, mas o SNM é e com todo o gosto. O SNM não enjeita 
qualquer forma de contacto que sirva para informar devidamente os Motoristas, seja este qual for.  
 

POR VEZES GANHA-SE MAIS ESTANDO-SE CALADO, LÁ DIZ O POVO. 
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