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COMUNICADO 

 

AOS MOTORISTAS DE PESADOS 

DE PASSAGEIROS 
 

VALIDADE DA CARTA CATEGORIA  D 
 

Como todos os Motoristas sabem, o SNM desde a primeira hora insurgiu-se contra a alteração do Código da 

Estrada que prevê o aumento da idade dos 65 para os 67 anos, para efeitos de renovação da Carta com a 

Categoria D. 
 

O SNM, conforme informação já prestada, reuniu com todos os Grupos Parlamentares e com as Comissões 

Parlamentares para dar voz aos Motoristas e, por esta via, dar conhecimento da especificidade da nossa 

profissão e o porquê de tais alterações serem nefastas não só para os Motoristas como para o próprio Estado. 

 

Podemos desde já informar, que todos os Grupos Parlamentares foram sensíveis aos argumentos apresentados 

pelo SNM e, por unanimidade, reconheceram a razão que assiste aos Motoristas de Serviço Público.  
 

O SNM entende que os Direitos dos Motoristas não ficaram devidamente salvaguardados. 

 

O SNM, porque não se esquece de quem trabalha e não deixa a meio o trabalho que inicia, solicitou novas 

reuniões com todos os Grupos Parlamentares para ser esclarecido sobre a data em que a razão que nos foi 

verbalmente dada, será expressa através da alteração ao Código da Estrada. 

 

Assim, o SNM reuniu ontem (dia 3 de Outubro) com o Grupo Parlamentar do PSD e do BE onde, após alguns 

considerandos, foi novamente confirmada a nossa razão e que (tanto nas palavras do PSD como no BE) iriam 

tomar as diligências necessárias no sentido de, através de iniciativas legislativas trazer esta discussão à 

Assembleia da República a fim de se corrigir esta situação de uma vez por todas até ao final do ano. 

 

Ao SNM cabe apresentar os seus agradecimentos tanto ao PSD como ao BE pela celeridade demonstrada na 

resposta dada ao pedido de reunião feito por esta ORT, assim como ao compromisso assumido por estes. 

 

O SNM irá aguardar serenamente pelo feedback dos restantes Grupos Parlamentares. Não temos dúvidas de 

que os mesmos irão reiterar a razão já dada e irão também eles contribuir para que a alteração ao Código da 

Estrada se efetue o mais breve possível.    

 

   

 

ESTE SERÁ SEMPRE 

O TEU SINDICATO INDEPENDENTE  

 

 
   

SNM, 4 de Outubro de 2017 

 


