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COMUNICADO 
 AOS MOTORISTAS DA RODOESTE 

 

PLENÁRIO HISTÓRICO 
 

Vem o SNM por este meio agradecer a todos os Motoristas pela Vossa presença e participação no Plenário 
realizado no passado dia 5 de Maio de 2021. 
 

Que grande manifestação de unidade e solidariedade entre Motoristas. PARABÉNS A TODOS 
 
O SNM, conforme sua obrigação e conforme o compromisso assumido perante todos, apresentou em plenário 
a sua proposta para a criação de um Acordo de Empresa (AE), à semelhança do que fez nos Horários do 
Funchal. 
 
O SNM, para além de ter apresentado a referida proposta, também deu a conhecer o que eram os 
“proporcionais”, qual a jurisprudência que sustenta a nossa razão e informou que os valores em dívida podem 
ascender a uma média de cerca de 20.000,00€ por cada Motorista. 
 
O SNM, considera que existem todas as condições para se poder chegar a acordo com a RODOESTE, no 
que diz respeito à criação de um Acordo de Empresa (AE) e na parte que diz respeito à regularização da referida 
dívida. Assim, solicitou a todos os Motoristas que ainda não entregaram os seus Recibos de vencimento, que 
o façam. Apenas pedimos o especial favor a todos os Motoristas, para que enviem os seus recibos devidamente 
organizados por anos para que seja mais rápido o seu processamento.  
 
O SNM irá enviar formalmente a sua Proposta de Acordo de Empresa para a RODOESTE e irá aguardar 
serenamente pela sua resposta e pela abertura do Processo Negocial. 
 

Tanto os Trabalhadores como a própria Empresa têm interesse que as relações de trabalho estejam devidamente 
definidas e em conformidade com a Lei. 
 
O SNM agradece todos os cumprimentos e todas as manifestações de apoio recebidos, mas quem merece 
verdadeiramente esses cumprimentos SÃO OS MOTORITAS. Pois, contra todas as dificuldades e expectativas 
(de alguns), disseram PRESENTE na defesa dos seus Direitos enquanto Trabalhadores e Cidadãos.    
 
Como todos os Motoristas bem sabem, a RODOESTE tentou impedir a realização do Plenário, afirmando que 
o mesmo seria ilegal, mas esta bem sabe que não lhe assiste razão. O Direito à atividade sindical encontra-se 
Legalmente previsto.  
 
Ao SNM foi dado a conhecer que, alegadamente, a RODOESTE não iria reconhecer a realização do Plenário 
e, por esse motivo, iria considerar como falta injustificada todo o tempo do Plenário. Coisa que o SNM se 
recusa a acreditar. 
 

Mas, caso tal situação se venha a verificar, o SNM pede a Todos os Motoristas que deem conhecimento dessa 
situação e enviem imediatamente os recibos com as eventuais faltas injustificadas para que o SNM possa agir 
de imediato.  O Tempo do Plenário conta como tempo de Trabalho e é remunerado como tal. 
 
O Direito de Reunião de Trabalhadores no Local de Trabalho (Plenário) é um Direito que assiste a  
TODOS os Trabalhadores e não só a Alguns. 

 

  A UNIÃO FAZ A FORÇA 
 

SNM, 8 de Maio de 2021 
 


