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SINDICATO NACIONAL DOS MOTORISTAS 

INFORMAÇÃO 

 

AOS TRABALHADORES DA STCP, SA 
 

GREVE EM DIAS FERIADO 
 

Como é do conhecimento geral, o SNM em conjunto com algumas organizações sindicais, legalizou 

um pré-aviso de greve para todos os feriados de 2014 e para os demais dias que sempre foram como 

tal considerados, no caso concreto o “Corpo de Deus”.  
 

Através do acórdão de 5 de Junho do Tribunal Arbitral, não foram definidos serviços mínimos para 

os feriados de 10 de Junho e 15 de Agosto. 
 

Já para o dia 19 de Junho (Corpo de Deus) e feriado (S. João) 24 de Junho, o Tribunal Arbitral definiu 

para algumas linhas um determinado número de serviços mínimos, situação que evidencia, no 

entender do SNM, um claro “frete” político, atente-se aos fundamentos do acórdão e discrepância 

de serviços definidos entre de uns e outros dias, uma clara demonstração de prepotência, que apenas 

visa coartar a um determinado grupo de trabalhadores o exercício do direito à GREVE.  
 

Pelo pagamento do trabalho prestado em dia feriado conforme AE. Adere e Participa 

------------------------------x-----------------------------------x------------------------------ 

Reuniões com o CA - O SNM tem participado em diversas reuniões de trabalho, a exemplo de outras 

ORT’s, para análise de matérias do AE, tendo em vista a elaboração de uma possível proposta que 

vise a construção de um AE único, abrangente a todos os trabalhadores. Em devido tempo, o SNM 

apresentou um parecer global sobre todas as matérias, encontrando-se as mesmas em discussão não 

existindo até à presente data qualquer tipo de consenso. 

Seria útil que todos os responsáveis sindicais - ao invés de criticarem o trabalho dos outros, as pessoas 

e as instituições -, desenvolvessem um trabalho bem mais construtivo, objetivado na defesa dos 

interesses gerais dos trabalhadores e melhoria das suas condições de vida.  
 

Relativamente a eventual CONCESSÃO, o SNM tem vindo a questionar o CA, tendo este na última 

reunião comunicado que o dossier de concurso está a ser ultimado, prevendo-se que lá para finais do 

corrente mês poderá ter algo para transmitir às ORT’s.  

O SNM manter-se-á atento ao desenrolar do respetivo processo, disponibilizando melhor informação 

assim que seja do seu conhecimento matéria mais específica. 
 

JURÍDICO - Está agendado para o próximo dia 25 nova audiência no Tribunal, devido à execução de 

sentença sobre os descansos ao Domingo. O SNM está convicto que estará para breve uma solução 

final, sendo do entendimento que a mesma passará pela atribuição dos descansos aos seus associados. 
  

TUDO É UMA QUESTÃO DE TEMPO… E PACIÊNCIA! 
 Porto, Junho de 2014 

O SNM 

mailto:geral@snm.pt
mailto:lisboa@snm.pt
mailto:vilareal@snm.pt
mailto:viseu@snm.pt

