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COMUNICADO 
 AOS MOTORISTAS DOS 
TRANSPORTES COLECTIVOS DE 

PASSAGEIROS 
 

PRIORIDADE NA VACINAÇÃO  
 
Vem o SNM por este meio informar Todos os Motoristas de Transportes Colectivos de Passageiros do seguinte: 
 

• O SNM entende que, sem prejuízo das listas criadas para efeitos de prioridade de vacinação a certos e 
determinados grupos Profissionais, os Motoristas de Transporte Coletivo de Passageiros (vulgarmente 
denominados de Motoristas de Serviços Públicos) devem de estar incluídos na lista de prioridade de 
vacinação contra a COVID19, pelo facto de se encontrarem expostos e com proteção reduzida face aos 
demais profissionais que estão incluídos nessas listas. 
 

• Com todo o respeito que esses Profissionais merecem, e é muito, não impede o SNM de se pronunciar sobre 
esta matéria para constatar que, no caso em concreto das forças de segurança, os eventuais contactos com 
os cidadãos não têm a mesma proximidade nem o mesmo risco que os Motoristas se Serviço Público têm 
durante o desempenho do seu serviço. 

 

• Como é do domínio Público, o distanciamento social não é igual para todas as situações. A DGS não impôs 
qualquer distanciamento social nos Transportes Públicos, apenas se limitou a reduzir a sua lotação durante 
a Pandemia para 2/3 independentemente da distância verificada entre cidadãos após essa redução.  

  

•  Ora, todos sabemos que a lotação média de um autocarro no serviço do transporte rodoviário colectivo 
urbano de passageiros é de 85 lugares.  

 

• Temos que, 2/3 dos passageiros (dos 85 que perfaz a lotação máxima) são cerca de 56 passageiros mais o 
Motorista. Sabendo que a área média de um autocarro é de cerca de 27,5 m2 e sabendo que a lotação é de 
cerca de 56 passageiros temos que, num autocarro, cada passageiro ocupa cerca de ½ m2, ou seja, estão à 
distância de cerca de 70 cm entre passageiros.  

 
Tal demonstração serve para constatar a importância que os Motoristas de Serviço Público têm, transportam 
milhares de pessoas todos os dias num ambiente fechado em que o distanciamento social quase que é inexistente. 
E que sem eles não há mobilidade nas Cidades nem Intercidades, nem economia que subsista. 
 
Todas as profissões são igualmente dignas e necessárias como sabemos, mas nesta fase, existem aquelas que 
face à sua importância estratégica, terão que ser agora mais protegidas em nome do bem comum. 
 
Relembramos que os Motoristas SP estiveram sempre na linha da frente, estão e continuarão a estar, tal é o 
elevado sentido de responsabilidade para com as atuais adversidades. 
 

Assim, é chegada a hora de os Motoristas de Serviço Público também serem incluídos na lista prioritária 
 
O SNM informa que já enviou um ofício à Exma. Srª Ministra da Saúde e à Exma. Srª Diretora da DGS, 
a solicitar a inclusão destes profissionais na lista prioritária para efeitos de vacinação contra o COVD19. 
  

 
PELA SAÚDE DE TODOS NÓS 

   
 

SNM, 8 de Fevereiro de 2021 
  


