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COMUNICADO 
 AOS MOTORISTAS DOS SMTUC 

 

ACEP - PROCESSO NEGOCIAL 
  

Vem o SNM por este meio informar que, conforme o compromisso assumido perante todos os 
Assistentes Operacionais – Agentes Únicos, realizou ontem (dia 29) mais uma reunião com a 
Administração dos SMTUC tendo em vista a negociação de um ACEP que sirva os interesses de quem 
trabalha. 
 
O SNM pode desde já informar todos os Motoristas que a reunião decorreu num clima bastante 
proveitoso pois, após alguns considerandos, as partes deram praticamente como concluído o processo 
negocial. 
 
Apenas falta negociar/analisar cerca de 5% da proposta global e, com maior ou menor dificuldade, o 
SNM tem a forte convicção de que as partes conseguirão atingir um entendimento. 
 
O SNM assumiu um compromisso com os Motoristas dos SMTUC e vai cumpri-lo, ou seja, irá 
apresentar o produto final da negociação a todos para que estes possam ter conhecimento dos termos 
desse trabalho e se pronunciarem sobre o mesmo, em Plenário a realizar oportunamente.  
 
O SNM irá continuar a dar conhecimento do que anda a fazer aos Motoristas para que estes possam 
avaliar o Trabalho desempenhado e, por sua vez, possam proceder à sua avaliação. 
 
Pedimos o favor de se manterem devidamente informados. O SNM está e estará sempre disponível para 
esclarecer todos os Motoristas. 
 
 
O SNM aproveita o ensejo para aconselhar todos os Trabalhadores a se protegerem o máximo que lhes 
for possível, de forma a que esta pandemia possa ter os menores impactos na vida de cada um. 
 
A Protecção começa em cada um de nós e não se esgota durante o tempo de serviço que cada um presta 
nos SMTUC. Essa proteção tem que ser contínua, estejamos onde estivermos, a bem de TODOS NÓS.  
 
 
 
 

TUDO IRÁ CORRER BEM 
    
 

 
 
 
 

SNM, 30 de Outubro de 2020 
  


