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COMUNICADO 

 

AOS MOTORISTAS DOS TST 
 

TRIBUNAL DA RELAÇÃO DÁ RAZÃO AO SNM 
 

O Tribunal da Relação de Lisboa deu razão ao SNM quanto à aplicação dos Tempos de 

Disponibilidade aos Motoristas dos TST. 
 

O SNM sempre disse que a aplicação dos Tempos de Disponibilidade por parte dos TST era ilegal 

e que esse tempo teria que ser considerado como Trabalho Suplementar e pago como tal. 

 

O SNM gostaria de chamar a atenção que o Acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa 

só é aplicável aos Associados do SNM, porque a Lei não permite que o SNM ou qualquer outro 

Sindicato represente Trabalhadores que não sejam seus Associados. 
 

O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu: 

➢ “Declarar a ilicitude da prática da Ré (TST), levada a cabo entre 1/3/2014 e 13/6/2016, no 

sentido da aplicação aos trabalhadores filiados no Sindicato Autor (SNM) do regime do 

tempo de disponibilidade … e inerente condenação da Ré TST – TRANSPORTES SUL 

DO TEJO, SA em reconhecer tal ilicitude;”  

➢ Condenar também a Ré TST – TRANSPORTES SUL DO TEJO, SA a pagar aos 

trabalhadores associados do Autor (SNM) os montantes devidos a título de trabalho 

suplementar efetivamente prestado, por referência ao “tempo de disponibilidade” que deixou 

de ser considerado tempo de trabalho dentro aquele período temporal e que … terá que ser 

encarado juridicamente enquanto tal, … devendo o cálculo e o valor da tal trabalho 

suplementar estar devidamente discriminado nos recibos de remuneração”. 

 

Assim, como o próprio Tribunal determina, só os Motoristas dos TST e Associados no SNM é 

que irão receber esses valores e irão ver alterado os seus recibos de vencimento. 

 

Caso existam Motoristas que estejam satisfeitos com esta decisão, que se revejam na forma de 

trabalhar do SNM e caso pretendam que esta decisão lhes seja automaticamente aplicada, basta 

para isso Associarem-se no SNM. 

 

Esta é mais uma vitória de todos os Motoristas que depositaram a sua confiança no SNM, a qual 

desde já se agradece. 

 

O SNM considera que ainda há espaço para fazer mais e melhor, mas para isso necessitamos que os 

Motoristas reforcem a nossa Força dentro dos TST. 
 
 

 
 

DÁ MAIS FORÇA A QUEM MERECE 
SINDICALIZA-TE NO SNM 

   

SNM, 2 de Janeiro de 2018 

 


