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SINDICATO NACIONAL DOS MOTORISTAS 

        INFORMAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO TRANSDEV  

Aplica unilateralmente tempos de disponibilidade  
 

O SNM tem vindo a contestar a aplicação unilateral por parte das Empresas do “Tempo de 

Disponibilidade” e no caso concreto da Administração do grupo Transdev, que no entender do SNM é 

feito de forma ilegítima e ilegal. 
 

O SNM já interpôs ação judicial contra a aplicação do “Tempo de Disponibilidade”, pois considera que 

as ilegalidades são combatidas em tribunal. 
 

Sem prejuízo da Ação Judicial interposta, o SNM apresentou também uma reclamação junto da 

Administração da Transdev, por constatar que os valores praticados para efeitos do pagamento do 

“Tempo de Disponibilidade” eram inferiores ao pagamento efetuado para efeitos de pagamento do 

trabalho suplementar realizado. 
 

Face à reclamação apresentada pelo SNM, a Administração do Grupo Transdev distribuiu na pretérita 

semana uma informação aos seus trabalhadores, comunicando-lhes que aquele pagamento será 

corrigido, em função do valor/hora de cada trabalhador, com os acréscimos que daí resultem em 

trabalho suplementar, conforme o CCT - SNM / ANTROP, que a partir de 1 de Janeiro de 2015 foi 

reposto para 50% e 75%. 
 

Assim, independentemente do entendimento que o SNM tem sobre esta matéria ou do resultado judicial 

que venha a ser proferido, o procedimento agora adotado pelo grupo - em função da citada reclamação 

apresentada pelo SNM - vem repor algum equilíbrio no pagamento desse tempo, uma vez que corrige 

os valores que resultam dos períodos de disponibilidade aplicados alegadamente através do Dec.- Lei 

237/2007. Entretanto o SNM espera que as decisões judiciais reponham a legalidade e seja feita justiça 

no que diz respeito à aplicação do referido diploma.  

 

Mais se informa que, decorrem negociações entre o SNM e a ANTROP no âmbito da contratação 

coletiva para 2015, sendo objetivo do sindicato a obtenção de um acordo global, que vise a melhoria 

salarial de todas as rubricas pecuniárias, bem como outras matérias de cariz social. 

 

ADERE AO SNM – O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
 

 

10 de Fevereiro 2015     

O SNM                    
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