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COMUNICADO 
 

AOS MOTORISTAS DA VIMECA 
 

ACÇÃO JUDICIAL 
 

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

do seguinte: 

 

Como é do conhecimento geral, o SNM moveu uma Ação Judicial contra a VIMECA por esta não 

pagar aos Associados do SNM o Sub de Agente Único no mínimo a 8 horas diárias a que têm Direito, 

por não respeitar os tempos de deslocações durante o serviço, etc. 
 

O SNM já teve a oportunidade de afirmar que o seu CCT é mais vantajoso que os restantes CCT’s. 

O pagamento do Sub de Agente Único sempre foi a 8 horas/dia, ao contrário dos outros. 

 

A VIMECA veio a Tribunal dizer que a relação de Associados que o SNM enviou para Tribunal não 

estava correta e que, por esse motivo, o SNM não poderia ser parte legitima no processo por não 

representar todos os Trabalhadores indicados por si. 

 

Ora, o Tribunal do Trabalho em vez que questionar ou confrontar o SNM sobre esta matéria, 

facultando-lhe a possibilidade de demonstrar a sua razão, preferiu “papar” a história apresentada 

pela VIMECA e assim proferir uma decisão fácil e sem grande trabalho. 

 

Se a VIMECA pensa que levou a melhor e que este assunto está acabado, está muito enganada. Para 

o SNM este assunto ainda nem começou. 

 

Chamamos a atenção que, paralelamente à Ação Coletiva que o SNM está a mover contra a 

Empresa, também estamos a mover Ações Individuais contra a Empresa. 

 

No próximo dia 24 de Maio, iremos estar em Tribunal para defender os Direitos de um dos nossos 

Associados na VIMECA. 

 

O SNM foi chamado à VIMECA para defender quem Trabalha, e é isso que está a fazer. 

 

Foi o SNM que informou os Motoristas que tinham direito aos Descansos Compensatórios e 

continua a ser o SNM a informar os Motoristas dos seus Direitos e a defendê-los em Tribunal.  

 

Só através da união dos Trabalhadores e do reforço da Sindicalização é que se consegue defender 

quem Trabalha.  
 

 

CONTAMOS CONVOSCO 

O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
 

     

SNM, 8 de Maio de 2018 

 


