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COMUNICADO 
     SECTOR PRIVADO DE PASSAGEIROS 

   
 

Proposta Revisão do CCT ANTROP-2019 
 

O SNM enviou no passado dia 23 para a ANTROP, a sua proposta de revisão do 

contrato coletivo de trabalho para 2019, constituindo-se a mesma de um conjunto 

de matérias, então sugeridas, quer pelas comissões de trabalhadores e pelos 

próprios trabalhadores, quer pelos delegados e dirigentes sindicais. 
 

Importa assim informar, que questões tão fundamentais, como seja: acabar 

com as intermitências de 4 e 5 horas, corrigir o subsídio de alimentação e o 

subsídio de refeição deslocado, penalizações e subsídio de agente único, 

constituem o enfoque principal da nossa proposta, para além, obviamente da 

questão da atualização da tabela salarial. 
 

O SNM foi pioneiro, ao conseguir para os motoristas que o subsídio de agente único 

fosse pago a 8 horas dia e em 14 meses.  

Passaram-se 15 anos e os ditos defensores dos trabalhadores “quais sabichões”, lá 

conseguiram negociar na ANTROP que o mesmo lhes fosse aplicado, não sem que 

antes prescindissem de algumas regalias. Outros “sabões” subscreveram pela 1ª 

vez um CCT e arrogam-se agora em salvadores da causa, imagine-se só porque 

dizem ser mais barato, ao que nós chegamos!  
 

Lamentavelmente, alguns ainda alimentam determinados “egos” - principalmente 

de outras categorias profissionais, tão pouco se lembram dos ganhos do passado e 

pouco se importam em defender a sua classe.  

 

O SNM apresentou a sua proposta, com total integração do subsídio de agente 

único na tabela salarial, voltamos a ser pioneiros. Tudo no sentido de melhorar as 

condições salariais dos Motoristas, inovando de forma a garantir, que todos os 

motoristas tenham um salario bem mais consentâneo com a conjuntura do País. 

A nossa proposta é - 912,00 € 
SOMOS MOTORISTAS! 

 

Aguardamos agendamento de nova reunião por parte da ANTROP, no sentido de 

se retomar o processo negocial, interrompido em Junho do presente ano.  
 

Mantém-te atento / Adere ao SNM / O teu Sindicato Independente 
 

SNM, 29 de Novembro de 2018 
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