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SINDICATO NACIONAL 

DOS MOTORISTAS 

INFORMAÇÃO 

CA DA STCP CUMPRE DECISÃO JUDICIAL 
 

Realizada audiência preliminar na pretérita semana, decidiu-se no Tribunal de 

Trabalho do Porto, o preenchimento de 60 vagas do descanso ao Domingo, de 

acordo com a peritagem efetuada. 
 

Ficou assim definido, que o processo de afetação às vagas deve ficar concluído 

até ao final do mês de Junho, data limite para esse efeito. 
 

Estão abrangidos todos os MOTORISTAS aderentes ao AE/84, do qual Sindicato 

Nacional dos Motoristas é subscritor. 
 

O SNM continuará a fazer a defesa intransigente dos interesses dos motoristas e 

em particular dos seus associados. 

Informar, que decorreram nas últimas semanas audiências judiciais - relativas aos 

contratos a termo - com alguns dos Motoristas n/associados, sem que tenha sido 

possível a obtenção de um acordo. Desta forma ficaram agendadas audiências de 

julgamento, comunicando a empresa que irá apresentar contestação.    
 

Quanto ao processo relativo aos descansos compensatórios, aguardamos decisão 

da primeira audiência de julgamento.  
 

Concluímos enaltecendo a adesão à greve do passado dia 11, agradecendo a 

todos pela participação cívica e massiva. Mantém-se as jornadas de protesto aos 

serviços diários e aos fins de semana. 

SINDICALIZA-TE NO SNM - O TEU SINDICATO 

Porto, 19 de Maio de 2015          O SNM 
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