
 
 

SEDE: RUA ALEXANDRE HERCULANO, Nº 352 - 5º / Sala 53 ● TEL: 22 205 25 55 / FAX: 22 203 82 94 ● 4000 - 053 PORTO - mailto:geral@snm.pt 

DELEGAÇÃO: RUA DAS PORTAS DE SANTO ANTÃO, Nº 117 - 3º E ●  TELEF. / FAX 21 847 66 57 ●  1150 - 266 LISBOA - mailto:lisboa@snm.pt 

ESCRITÓRIOS: RUA D. ANTÓNIO VALENTE FONSECA, Nº 82 – LOJA - 37 ● TELEFONE / FAX 259 32 72 71 ● 5000-674 VILA REAL - mailto:vilareal@snm.pt 

AV. DR.º ANTÓNIO JOSÉ D’ALMEIDA – CENTRO COMERCIAL 2000 – N.º 310 – LOJA 60 ● TEL / FAX 232 41 61 59 ● 3510-044 VISEU - mailto:viseu@snm.pt 

          

SINDICATO NACIONAL DOS MOTORISTAS 

      INFORMAÇÃO 

AOS TRABALHADORES DA STCP, SA 
 

“DECISÃO FAVORÁVEL AO SNM E A TODOS OS ASSOCIADOS” 
 

Foi com enorme satisfação que o SNM recebeu na pretérita semana a informação sobre a - decisão de 1ª 

instância do tribunal de trabalho do Porto -, referente à ação judicial interposta pelo Sindicato, 

condenando a STCP á reposição de todos os cortes salariais praticados desde 2011, aqui se incluindo os 

subsídios de férias e de natal, as reduções remuneratórias, o congelamento das diuturnidades e a 

progressão na carreira. 
 

Embora a decisão seja passível de recurso, a mesma represente sem qualquer dúvida, mais uma vitória 

do SNM, que tem desde sempre como prioridade fundamental a defesa intransigente dos legítimos 

direitos dos seus associados, quer através de ações de contestação, quer seja pela via negocial ou pelo 

recurso aos tribunais, regozijando-se por na maior parte dos casos os resultados demonstrarem ser 

positivos para os associados. 
 

Foi assim há alguns anos atrás quando reclamamos o pagamento do subsidio de agente único em 14 

meses mais tarde estendido aos Guarda-Freios, foi-o na questão dos encaixes por antiguidade, também 

no que respeita ao pagamento e inclusão dos tempos de deslocação nos serviços fora das regras, as 

relativas a dádivas de sangue e ainda no que aos descansos semanais diz respeito, de entre outras que 

se encontram em fase processual e que são do conhecimento geral, como seja as relativas aos descansos 

compensatórios e contratação a termo. 
 

Deste modo o SNM mantém todas as expetativas intactas, isto porque, somos os únicos capazes de 

defender simplesmente as nossas causas. JUNTOS SOMOS SNM – JUMTOS SOMOS MAIS FORTES. 

Deve ser uma dor lancinante, para os profetas da desgraça, ser consumido por uma azia terrível. 
 

GREVE DIA 9 - Após o últimos plenário geral, realizou-se na CT uma reunião com todas as organizações 

para análise da situação social e medidas a tomar, face à falta de respostas quer do CA quer da Tutela. 

Pese embora o SNM ter divergido da posição, foi unanimemente votado a realização de uma jornada de 

luta (GREVE) para dia 9, data final para apresentação de propostas ao caderno de encargos da STCP. 
 

JUNTOS VAMOS DIZER NÃO À CONCESSÃO – VAMOS LUTAR PELA STCP 
 

ADESÕES AO ACORDO – Os trabalhadores que eventualmente entendam efetuar adesão ao acordo 

do SNM, tendo em conta as interposições judiciais sobre os contratos a termo, será útil que o façam se 

possível até 15 do corrente mês de Dezembro, bastando para o efeito solicitar a minuta no Sindicato ou 

junto dos delegados e dirigentes.   
 

ADERE AO SNM – O TEU SINDICATO 
 

Porto, 3 de Dezembro de 2014                                                                                                                 O SNM 
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