
 

                                  

     

COMUNICADO 
   AOS MOTORISTAS DOS TST 

 

O ESCLARECIMENTO QUE SE IMPÕE 
 

Os trabalhadores dos TST foram informados através de Comunicado emitido pela FECTRANS em 10 de março 
de 2015 onde, a certa altura, dão como verdade que “As restantes organizações foram convidadas a estarem 
presentes e engrossarem esta luta …”. 
 

Ora o SNM não sabe, nem tem que saber, quais foram e para quem foram feitos os convites endereçados pela 
FECTRANS. O SNM apenas pode informar que a FECTRANS faltou à verdade quando dá a entender que o 
SNM teria sido convidado para se juntar à Greve, pois tal não aconteceu.  
 

O SNM não mente aos trabalhadores, não existe para isso nem existe para semear a discórdia e o boato. 
 

O SITRA no Comunicado por si emitido em 13-3-2015 dava conta da existência de um Sindicato que teria 
assinado acordos com os “tempos de disponibilidade” em algumas empresas enquanto contestaria essa mesma 
situação noutras empresas. Só faltou ao SITRA dizer quem foi esse Sindicato que assinou esses acordos e em 
que Empresas. Não basta semear o boato, é preciso que o SITRA tenha a coragem de vir dizer aos Motoristas 
qual foi o Sindicato, se foi o STRUP ou o SNM. Os trabalhadores não merecem ser enganados. 
 

Mas o SITRA diz mais nesse Comunicado, ou seja, que fez um Acordo com os TST e com a ANTROP 
em que “não entraríamos com qualquer processo em Tribunal”, dizendo de seguida que “Seria falta 
de ética estar a negociar e ao mesmo tempo, estar a contestar em tribunal”. Agora o SNM percebe 
o porquê de terem ignorado e enganado os Motoristas nos plenários realizados há um ano e não terem 
honrado o seu compromisso perante estes.  
  

O SNM pergunta: Que processo negocial existia na altura dos plenários realizados? Então as Greves de 2014 
não foram marcadas precisamente por a empresa ter encerrado o processo negocial e não ter querido discutir a 
questão dos “Tempos de Disponibilidade”? O que os Motoristas dizem não vale de nada? Será que estamos 
todos a dormir?  
 
Foi também dito pelo SITRA e pelo STRUP nos plenários de 2014 que os Motoristas dos TST não tinham que 
fazer mais do que as 8 horas por dia, que se podiam recusar a fazer os “Tempos de Disponibilidade” e que 
podiam “ir para casa”.  
 

Ora o SNM teve sempre o cuidado de nunca dizer semelhante coisa, pois não é ao SNM que cabe decidir sobre 
a legalidade ou não da aplicação dos “Tempos de Disponibilidade” nos TST. Essa responsabilidade pertence 
aos Tribunais e não a nenhum Dirigente Sindical. 
 

O SNM espera que o SITRA e o STRUP tenham a coragem de vir agora pedir desculpa aos Motoristas que 
foram despedidos por se terem recusado a fazer os “Tempos de Disponibilidade”, assim como espera que o 
SITRA e o STRUP lhes garanta agora os seus vencimentos. Estes Motoristas já estão a ser defendidos pelo 
SNM. 
 

O SNM foi chamado aos TST para fazer aquilo que os Motoristas entendem que se deve fazer, e é precisamente 
isso que estamos a fazer. Não precisamos de nos socorrer do boato ou da mentira para manter os nossos 
Associados. Para isso basta apenas ser-se honesto e cumprir com os compromissos assumidos.   
 

O SNM nada fará sem o conhecimento e autorização dos Motoristas. Pode ser que outros consigam perceber 
de uma vez por todas, que é esta a forma que os Motoristas querem que os seus Sindicatos trabalhem.   
 

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
Lisboa, 16 de Março de 2015 
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