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COMUNICADO 
 

AOS MOTORISTAS DOS SMTUC 
 

SNM REUNIU COM ADMINSTRAÇÃO 
 

Vem o SNM por este meio informar todos os trabalhadores em geral e os seus Associados em particular do 

seguinte: 

 

Como é do conhecimento de todos os Motoristas realizou-se, no passado dia 11 de Abril, um plenário de 

trabalhadores. Nesse plenário o SNM foi mandatado para solicitar à Administração dos SMTUC uma reunião. 
 

O SNM, em conformidade com as orientações recebidas dos Trabalhadores em plenário, solicitou uma 

reunião aos SMTUC, a qual se realizou no passado dia 27 de Abril.  

 

Chama-se a atenção de todos os Trabalhadores para o facto de o SNM ter sido muito bem-recebido pela 

Administração e para o facto de esta ter-se mostrado sensível às preocupações apresentadas pelo SNM, 

nomeadamente quanto ao facto de existirem Motoristas a ganhar o Ordenado Mínimo Nacional. 

 

O SNM entende que há condições para se ultrapassar esta questão, criando-se para o efeito um nível 

remuneratório mínimo, para efeitos de ingresso à categoria profissional de Assistente Operacional - Agente 

Único.  
 

Assim, o SNM deu a conhecer aos SMTUC que pretende negociar um ACEEP, onde esteja previsto um 

conjunto de regras que definam os deveres e obrigações das partes.  
 

O SNM entende que é necessário clarificar algumas questões, como é o caso das deslocações em serviço, 

horários de trabalho, prestação de contas, etc. 
 

Neste sentido, o SNM informou os SMTUC de que irá apresentar uma Proposta de ACEEP onde estejam 

refletidas todas as preocupações dos Motoristas. 

 

A Administração dos SMTUC mostrou-se recetiva quanto à questão de se criar um ACEEP para os 

Motoristas.  
 

Estas e outras questões irão ser discutidas após a abertura do processo negocial em que as partes terão a 

oportunidade de apresentar e defender as suas posições, criando-se assim as condições para um eventual 

Acordo. 
 

Conforme compromisso assumido, o SNM já enviou para todos os seus Associados a Proposta de ACEEP 

que criou. Essa proposta será para ser analisada pelos Motoristas e deverá ser também alvo de critica e de 

eventuais propostas de alteração, pois o SNM entende que os Motoristas têm a responsabilidade de saber o 

que pretendem e a autoridade de indicarem ao Sindicato o que este deve fazer em seu benefício.  

 

Esta é a forma do SNM trabalhar, sempre ao lado e com os Motoristas. 
 

Apesar de o SNM ter crescido de forma assinalável nos SMTUC, ainda não é o Sindicato maioritário. Sendo 

assim, este é o trabalho que pode apresentar no pouco tempo que representa Motoristas nos SMTUC. Estamos 

em crer que se os Motoristas continuarem a depositar a sua confiança neste Sindicato, poderemos fazer muito 

mais e melhor, apenas pedimos a todos os Motoristas que se mantenham devidamente informados. 

 

O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
 

     

SNM, 2 de Maio de 2018 

 


