
SITRA – Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes 
SNM – Sindicato Nacional dos Motoristas 

 
 

REPOSIÇÃO DA VERDADE SOBRE OS FACTOS OCORRIDOS 
 
No sentido de esclarecermos os trabalhadores do que realmente aconteceu, e uma vez que foi mencionado o 
nome do SITRA e do SNM, em comunicado de outra Organização sindical, achamos necessário esclarecer, em 
conjunto, para não restarem quaisquer dúvidas sobre quem fala verdade. 
 
O SITRA e o SNM lamentam que o STRUP/FECTRANS tenha informado os trabalhadores que estes Sindicatos 
não teriam disponibilidade para fazerem plenários com este. Nada mais falso. O que o SITRA e o SNM disseram 
é que não haveria necessidade de se marcar uma greve para se ouvirem os trabalhadores. Nunca nos opusemos 
à realização de plenários conjuntos. Por ser verdade, informámos o STRUP/FECTRANS que iríamos realizar 
plenários em conjunto, porque ninguém tinha mostrado disponibilidade, perante a proposta do SNM na mesa 
negocial, para seguir esta metodologia. Temos o ofício enviado pela Fectrans e as nossas respetivas respostas, 
que podem ser consultados, não deixando margem para especulações. 
 

ASSINATURA DO ACORDO DE EMPRESA 
 
Como é do conhecimento dos trabalhadores, as negociações de revisão do acordo de empresa, decorreram 
durante bastante tempo e mereceram o nosso melhor empenho. Esse empenho caracterizou-se através da 
apresentação de propostas reais, discussão das mesmas e com entendimentos que visaram atingir um melhor 
acordo de empresa na sua globalidade. 
 

Estamos conscientes de que fizemos o nosso melhor perante os cenários existentes de limitações orçamentais 
(como todos sabemos), respeitando sempre as posições assumidas pelos restantes Sindicatos. 
 

O resultado desta negociação vai ser assinado, pelo menos, pelo SITRA, SITESE e SNM, no dia 2 de julho. O AE 
entrará em vigor 5 dias após a sua publicação em BTE.  
 
A primeira consequência da assinatura e publicação deste AE é a sua própria existência, ou seja, não poderá ser 
denunciado durante a sua vigência de 5 anos. 
 
Assumimos toda a responsabilidade do que negociamos. Somos instituições de bem, que defende e fala da 
mesma maneira, tanto á mesa negocial como perante os trabalhadores, no contacto direto. Prova disto, são as 
respetivas atas assinadas, esclarecedoras das posições e propostas apresentadas por cada Ort, as quais 
apresentaremos aos trabalhadores, caso exista essa necessidade. 
 
Como sempre dissemos, o que conta é o produto final, sabendo nós que, não existem bons acordos, mas os 
possíveis.  
 
Todas as Ort´s possuem a legitimidade de assinar ou não os acordos que bem entenderem, e até de se 
autocriticarem por não terem tido a capacidade de estar á altura das suas próprias espectativas ou anseios. 
Cada um deve falar por si. 

 

Assumimos na íntegra este acordo alcançado e sem subterfúgios, porque para tal muito trabalhamos. Nesse 
sentido, vamos para as estações esclarecer os trabalhadores, nos seguintes dias: 
 

Musgueira dia 3 de julho das 10h –12h e das 15h -17h; 
Miraflores dia 4 de julho das 10h – 12h e das 15h -17h; 
Pontinha dia 5 de julho das 10h – 12h e das 15h -17h;  
Santo Amaro dia 6 de julho das 10h – 12h  
Cabo Ruivo dia 6 de julho das 15h -17h; 
 

Lisboa, 30 de junho de 2018 


