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SINDICATO NACIONAL 

DOS MOTORISTAS 

INFORMAÇÃO 

SNM VENCE AÇÃO CONTRA A STCP, SA  
 

Em ação que correu termos no Tribunal de Trabalho do Porto, a STCP foi 
condenada a pagar os descansos compensatórios, que derivam da prestação 
de trabalho extraordinário, com limite temporal a 31.12.2011. 
 

Mais uma vitória do SNM, em processo de um associado, cuja decisão o Sindicato 

procurará estender a todos os demais filiados, traduzida em factos concretos e com 

natural benefício para os trabalhadores. O SNM não se socorre de questões supérfluas, 

tão pouco busca o conflito ou a desinformação no seio dos trabalhadores para justificar 

outras ações como meio de obter dividendos.   
 

O SNM apresenta trabalho e resultados sempre na defesa intransigente dos 
direitos dos trabalhadores, em particular dos seus associados. 
 

Vamos aguardar com serenidade que o CA se pronuncie sobre a presente matéria, por 

forma a prestar a melhor informação a todos os associados, no sentido de que todos 

possam ser abrangidos pela decisão do Tribunal de Trabalho do Porto. 
 

AVISO DE DOP – TRABALHO SUPLEMENTAR, TROCAS E FAZ SERVIÇO 
 

O SNM apresentou uma proposta de alteração na reunião das ORT’s, que foi subscrita 

por todos e enviada ao CA da STCP no sentido de que o aviso seja suspenso, até que 

as partes obtenham um consenso mais favorável. 
 

Caso o CA da STCP não responda às ORT’s dentro do prazo estipulado, não restará 

outra alternativa ao SNM que não seja o recurso a outras formas de luta, para 

salvaguardar os interesses dos seus associados.  

SINDICALIZA-TE NO SNM – O TEU SINDICATO 

Porto, 4 de junho de 2015       O SNM 
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