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COMUNICADO 
 AOS MOTORISTAS DOS TRANSPORTES 

COLECTIVOS DO BARREIRO 
 

O SNM reuniu ontem, dia 10 de fevereiro, com a Administração dos TCB para discutir alguns assuntos que 
consideramos ser de primordial importância, a saber: 
 

• Acesso das senhoras a W.C. condigno; 
 

• Locais de rendição; 
 

• Pagamento dos custos com a renovação da Carta de Condução, psicotécnicos, CAM, etc. 
 

 
QUANTO À QUESTÃO DOS WC’s 

 
Sobre esta questão, foi transmitido ao SNM que a questão da privacidade relativa ao acesso ao WC por parte das 
senhoras estava resolvida, e que o W.C. que se encontra junto da sala de Motoristas e a própria sala, vão ser alvo 
de obras de requalificação. Apenas a Administração, compreensivelmente, não pode assumir uma data da 
conclusão da obra pelos motivos que todos conhecemos e que se prende com a Pandemia existente.   

  
QUANTO À QUESTÃO DOS LOCAIS DE RENDIÇÃO 

 
Sobre os Locais de Rendição, o SNM informou que este assunto já se arrasta há vários anos, tendo já transitado 
do executivo anterior e que ainda não se encontra resolvido. 
 

O SNM deu conta que a realidade dos TCB não é diferente das existentes no sector e que é a única entidade 
patronal a nível nacional que não respeita os Direitos dos Trabalhadores quanto à questão da definição do local 
de início e fim de cada serviço atribuído aos seus Motoristas. 
 

O Local de rendição não pode ser “uma área”, terá que ser um local perfeitamente definido, que permita 
aos Motoristas saberem onde pegam e onde largam o seu serviço.  
 

O SNM deu a conhecer que este assunto irá ser resolvido, quer pela via do diálogo quer pelas vias legalmente 
disponíveis. O SNM preferia que a via do diálogo fosse a escolhida.  
 

 
QUANTO À QUESTÃO DO PAGAMENTO DA CARTA, etc. 

 
A Administração dos TCB informou o SNM que já tinha regularizado todos os pagamentos aos Motoristas 
relativos aos custos que estes tiveram com a renovação dos seus títulos habilitantes, Carta de Condução, 
Psicotécnicos, etc. Mais informaram que esses pagamentos foram feitos com produção de efeitos a 1 de 
Janeiro de 2020.   
 

O SNM solicitou aos TCB que estes estabelecessem um protocolo de cooperação com uma entidade 
especializada em formação profissional no sentido de o processo poder ser mais célere e económico. 
 
  
 

PELA SAÚDE DE TODOS NÓS 
   

 

SNM, 11 de Fevereiro de 2021 
  


