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COMUNICADO 

   
 

“INTERESSES POLÍTICOS” ou algo mais… 
 

Pasme-se quem quiser! 
 

Parece convincente a forma de actuar deste novo CA da STCP, ainda que 
antidemocrático e discriminatório - dizemos nós -, consegue os seus intentos, 
obrigando outros SINDICATOS a levantarem o pré-aviso de greve dos fins-de-semana e 
às duas últimas horas do serviço. 
 

É caso para perguntar. Afinal o que mudou? O que melhorou para os MOTORISTAS? 
 

Não sejam contadores de histórias (rendições, entrada de motoristas, férias, 
Aviso.160, abono dos intervalos), está tudo na mesma, apenas as admissões 
continuam a ser feitas, mas o efectivo é ainda insuficiente. 
Foi o que foi, ainda agora na Páscoa com as escalas de serviço, uma vergonha, 
esperem pelas escalas de verão! 
 

A verdade é que os ideais políticos falaram mais alto e prevaleceram sobre os 
interesses dos trabalhadores. Aliás, segundo se consta algo mais foi garantido, nós 
desconhecemos, mas a avaliar pelas últimas informações e comunicações daquelas 
organizações, parece que efectivamente existem promessas. 
 

O SNM não agita bandeira de nenhum partido, o SNM negoceia sempre com espirito 
de boa-fé, seriedade e responsabilidade. 
 

Temos a certeza que não traímos quer os nossos associados, quer as demais ORT´s nas 
posições convergentes que até à presente nos manteve unidos.  
 

A posição assumida pelas partes presentes na reunião de hoje em nada beneficia a 
relação daquelas para com o SNM, nem contribuí para o rápido regresso a um clima de 
paz social.  
 

E se por um lado não estranhamos a posição dos sindicatos ou dos seus dirigentes, por 
outro lado, lamentamos a posição do CA, ao pretender enveredar por um caminho 
“tenebroso”. Fazemos votos para que obtenham bons resultados, já é tempo de 
fazerem alguma coisa e não andarem sempre a reboque. 
 

O SNM mantém as GREVES, os seus associados estão salvaguardados, tendo sido 
enviado ofício à DGERT a dar nota disso mesmo. 
 

ADERE AO SNM - O TEU SINDICATO 
Porto, 15/04/2016                                                                                                                                               O SNM 
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