
 

                                  

     

COMUNICADO 
   AOS MOTORISTAS DA VIMECA 

 

DESCANSOS COMPENSATÓRIOS 
 
Como o SNM teve a oportunidade de informar atempadamente a todos os Motoristas em geral e aos 
seus Associados em particular, endereçou no dia 20 de Fevereiro de 2016 um pedido de reunião à 
Administração da VIMECA, do qual o SNM ainda não obteve qualquer resposta. 
 

Ainda assim, o SNM enviou novamente no passado dia 16 de Março de 2016, outro pedido de reunião 
à Administração da VIMECA no sentido de se discutir a forma do pagamento dos Descansos 
Compensatórios já vencidos, não gozados nem pagos aos seus Motoristas. 
 

O SNM já negociou o pagamento dos Descansos Compensatórios noutras empresas e nessas, TODOS 
OS MOTORISTAS já receberam o que lhes era devido, sem qualquer recurso aos Tribunais. 
Esperamos que também seja este o caso da VIMECA. 
 

Esta situação já podia e devia estar resolvida se os trabalhadores, nomeadamente os Motoristas, 
tivessem sido informados deste seu Direito por quem tinha a obrigação de o fazer e, por aquilo que 
nos foi dado a conhecer, não o fizeram. Vá-se lá saber porquê. 
 

COMO CALCULAR OS DIAS VENCIDOS? 
 
O SNM já disponibilizou a todos os seus Associados um ficheiro em Excel para que os Motoristas 
possam ter a noção dos dias a que têm Direito e possam por via disso, saber qual o valor que terão 
Direito a receber. 
 

Por cada 32 horas de trabalho suplementar efetuado em dias úteis, feriados e em descanso semanal 
complementar, no período compreendido entre 1 de Dezembro de 2003 a 31 de Julho de 2012, 
vencia-se um dia de descanso compensatório. 
 

Tudo em conformidade com o disposto no então Art. 202º do Código do Trabalho de 2003, o qual se 
transcreve:  
 

“1 - A prestação de trabalho suplementar em dia útil, em dia de descanso semanal complementar e 
em dia feriado confere ao trabalhador o direito a um descanso compensatório remunerado, 
correspondente a 25% das horas de trabalho suplementar realizado.  
2 - O descanso compensatório vence-se quando perfizer um número de horas igual ao período 
normal de trabalho diário e deve ser gozado nos 90 dias seguintes.” 
 

Esta situação já podia e devia estar resolvida há mais de uma década, dizemos nós, se quem se diz 
representar e defender os trabalhadores o tivesse feito. Será que não conheciam o Código do 
Trabalho? 
 

O SNM apenas está a cumprir com a sua obrigação e  
a honrar o compromisso assumido perante os Motoristas da VIMECA 

 

DÁ  MAIS FORÇA AO TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
 

SNM, 29 de Março de 2016 
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