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EM DEFESA DO SNM E DOS TRABALHADORES ASSOCIADOS 
 

Não é muito normal o SNM responder a outras Organizações Sindicais, aquando da necessidade 
de comunicar ou informar aqueles que representa.  
Contudo, face às acusações emanadas pelo SITRA no seu último comunicado de 08.01 na STCP, 
com o intuito de denegrir o Bom Nome e o trabalho do SNM, particularizando até os seus 
dirigentes - o que desde já se lamenta -, o SNM é obrigado a responder a tamanha falsidade, não 
tolerando que se enganem os trabalhadores.  
 

O SITRA acusa o SNM de se esquecer que representa trabalhadores na CARRIS, de ser gerido de 
forma dividida, de defender trabalhadores de forma diferente, acusa o SNM de realizar um 
referendo para saber se os trabalhadores aceitam ou não que se assine um AE, afirmando que os 
seus dirigentes não dialogam e que o SNM foge à verdade manipulando-a, dando assim a 
entender “porque não tem coragem de o afirmar” que o SNM descura os interesses coletivos 
em prol dos interesses pessoais. 
 
 

O SITRA julga que a calúnia só por si chega para esconder a sua incompetência e os seus tiques 
ditatoriais. Mas não chega, dizemos nós! 
 

Face às acusações gratuitas de que o SNM foi alvo, resta dizer o seguinte: 
1 - O SNM só tem uma Direção, e não foi na Direção do SNM que existiram discussões violentas e 
discordâncias insanáveis que originaram demissões.  
2 - O SNM não é um Sindicato de regime ditatorial e como tal, considera que apesar de estar 
legalmente habilitado para outorgar AE’s, entende - ao contrário do SITRA -, que deve consultar 
previamente os trabalhadores que representa.  
3 - O SITRA esqueceu-se de dizer que colocou a ação judicial e nome de todos os Sindicatos, mas 
que, até à presente data, nunca entregou ao SNM cópia dessa ação. O SITRA está a esconder o 
quê aos trabalhadores? 
4 - Quanto à questão dos “interesses pessoais” e sendo essa questão invocada pelo SITRA, não 
deixa a mesma de ser hilariante. Basta conhecer a realidade na CARRIS e facilmente se chega a 
uma conclusão do que se pretende dizer com “interesses pessoais”. Então e na STCP? 
5 - Falam de o SNM ter dirigentes à “frente dos comandos” durante “tempo excessivo”, então no 
SITRA não tiveram dirigentes na sua antiga direção, décadas “à frente dos comandos”.  
 

Pelos vistos são um sindicato cheio de virtudes, mas só na CARRIS, pois em algumas Empresas é 
apenas “mais um”. Grande apenas só na sua Arrogância! 
 

Ao longo dos anos, em nome do superior interesse dos trabalhadores, o SNM sempre ajudou o 
SITRA nas negociações na STCP. O SNM não esperava que o SITRA reconhecesse publicamente 
este facto, como também não esperava que tivesse agora este tipo de comportamento.  

A cada um dá-se a importância que se queira dar! 
Infelizmente vão continuar a “apregoar” de forma empolada, dizendo coisas com pouco valor, 
porque nada fizeram, nada fazem e nada têm para apresentar.  

 

O SNM delineou uma estratégia nacional quanto às ações judiciais que intenta e, como é óbvio, 
não tem que dar conhecimento dessa estratégia a ninguém, muito menos ao SITRA.  
 

Ainda assim pergunta-se:     
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 Quando houve os cortes salariais o que fez o SITRA em prol dos Trabalhadores? NADA. 
Diga-se em abono da verdade apenas o SNM e o STRUN contestaram esses cortes, os 
quais tiveram ampla divulgação na comunicação social.  

 O que o SITRA fez quanto ao facto de os Trabalhadores da CARRIS receberem as horas 
extras de forma ilegal? NADA. O SNM contestou judicialmente essa matéria, 
encontrando-se a mesma no Tribunal Constitucional para futura decisão. 

 O que o SITRA fez quando à ilegalidade cometida pela CARRIS na questão das avaliações? 
NADA. Apenas se comportou como se nada se passasse e nada fez para defender quem 
precisa. O SNM moveu uma ação judicial contra a CARRIS e essa mesma ação, ao 
contrário do que o SITRA diz, encontra-se a correr termos. 

 O que o SITRA fez quando à questão das Deslocações em Serviço? NADA. Para o SITRA 
este é um não problema, para o SNM este assunto configura uma ilegalidade e como tal 
foi intentada uma ação judicial. 

 O que fez o SITRA relativamente aos descansos compensatórios na CARRIS e na STCP? 
NADA. Foi o SNM que começou a mover ações em tribunal, GANHOU na STCP! E foi o 
SNM que resolveu o problema para todos os MOTORISTAS. Acordaram agora na CARRIS, 
lá diz o povo: “Mais vale tarde que nunca”. 

 E já agora o que fizeram sobre os tempos de deslocação nos serviços fora das regras na 
STCP? NADA. O SNM ganhou em tribunal, sabiam! E resolveu “mais uma vez” o assunto a 
favor de todos os MOTORISTAS. 
 

Tudo isto, para dizer ao SITRA que para se perderem ações em tribunal é necessário, em 
primeiro lugar ter a coragem de as intentar, pois aqueles que nunca as intentam são os mesmos 
que jamais perderão qualquer ação judicial.  

Este é um dos “interesses pessoais” do SNM, passa pela defesa efetiva de quem trabalha. 
 

O SNM bem sabe que este tipo de comportamento tem origem na falta de experiência e de 
conhecimento que a direção do SITRA tem, pois, os dirigentes que o SITRA tinha com 
reconhecida experiencia e conhecimento, os quais o SITRA denomina como aqueles que estão à 
frente “dos comandos”, já não se encontram na sua direção.  
Neste momento o SITRA comporta-se como se estivesse numa fase de rebeldia ou de 
descobertas, quais adolescentes, promovem um conjunto de travessuras para serem notados. 
 

O SNM lamenta ter que emitir tal comunicado, pois não é com este tipo de 
informação que se promove a união entre Trabalhadores, mas o SNM jamais 
autorizará que alguém desrespeite a instituição SNM e em particular os trabalhadores 
que representa.   
 

ACORDO DE PRINCÍPIO 
 

Por último e mais importante que tudo o resto, importa informar todos os associados, 
que o SNM irá solicitar uma reunião ao novo CA da STCP, no sentido de juridicamente 
corrigir algumas questões do Acordo de Princípio, indo assim de encontro do 
manifestado pelos seus associados em algumas matérias, dando-se posteriormente a 
conhecer se existe ou não qualquer evolução, em ordem a que se torne possível 
subscrever um acordo definitivo.     
 

 O SNM É UM SINDICATO INDEPENDENTE E ASSIM CONTINUARÁ A SER! 
 

 SNM, 11/01/2017                                        A Direção 
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