
 

                                  

     

COMUNICADO 
   A TODOS OS MOTORISTAS DE PESADOS 

Alteração da validade das cartas C e D 
 
Como é do conhecimento público, entrou em vigor no passado dia 30 de Julho o Decreto-Lei nº 
40/2016, que visa aumentar dos 65 para os 67 anos a idade máxima para a condução das Categorias 
C e D. 
 
Ora, o SNM face a esta alteração legislativa solicitou de imediato uma audiência a todos os Grupos 
Parlamentares no sentido de dar a conhecer as implicações nefastas que tal medida tem a nível da 
segurança rodoviária assim como à segurança do posto de trabalho desses mesmos trabalhadores. 
 
O SNM já reuniu com os Grupos Parlamentares do PS, do BE, do PCP e do PSD, onde teve a 
oportunidade de alertar para os perigos do aumento da validade da carta de condução para estes 
profissionais, os quais se enumeram: 
   

1 – Como é reconhecido pela própria ANSR (Autoridade Nacional Segurança Rodoviária), o aumento 
da sinistralidade rodoviária aumenta cerca de 17% na faixa etária compreendida entre os 65 e os 69 
anos relativamente à faixa etária até aos 64 anos. Colocando objetivamente em causa a segurança 
rodoviária assim como a segurança de pessoas e bens. 
 

2 – Caso o Motorista, por questões de saúde, não consiga renovar a sua carta o que acontece? É 
automaticamente reformado sem qualquer penalização? As entidades patronais podem invocar a 
caducidade do contrato de trabalho ao abrigo do Artº 343 do Código do Trabalho, fazendo cessar esse 
contrato de trabalho sem qualquer indeminização ao trabalhador?  
 
Então o Governo não devia de avaliar os possíveis impactos (negativos ou positivos) que tal medida 
irá ter antes de a aplicar? É assim que se Governa? 
 
O SNM não tem dúvidas que esta medida foi implementada apenas por questões economicistas, ou 
seja, o Governo pretendeu prolongar a carreira contributiva destes trabalhadores em 1 ano e 2 meses 
(para o ano de 2016) e, simultaneamente retardar no mesmo período de tempo o pagamento por parte 
da Segurança Social a reforma então devida a estes Trabalhadores, retardando também em igual 
período a criação de novos postos de trabalho, com claro prejuízo para os trabalhadores. 
 

ORÇAMENTO DO ESTADO 2017 
 
O SNM, aquando da reunião tida com o Grupo Parlamentar do PS, solicitou a este que fosse também 
descongelada as progressões na carreira profissional assim como as diuturnidades, dando assim 
cumprimento ao que o Sr. Primeiro-ministro disse sobre a reposição de salários durante o ano de 2016. 
 

Ora, para o SNM esta não é uma questão de semântica, estas rubricas também fazem parte do salário 
e como tal terão que ser devolvidas a estes trabalhadores. 
 

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
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