COMUNICADO
SECTOR PRIVADO DE PASSAGEIROS

CCT ANTROP-2019
O SNM serve-se do presente comunicado, para informar todos os Motoristas do sector privado de
passageiros, que a ANTROP já respondeu formalmente à proposta apresentada.
Como é do conhecimento geral, de entre outras matérias, o SNM apresentou à ANTROP na sua
proposta a integração total do Subsidio de Agente Único na Tabela Salarial e a vigência a 1 de
Janeiro.
Como também já é do conhecimento público, o SNM fez história na CARRIS ao conseguir integrar na
Tabela Salarial a totalidade do Subsídio de Agente Único.
Foi a primeira empresa do País a integrar este Subsídio na Tabela Salarial.
O SNM pretende fazer o mesmo na ANTROP. Consideramos que tal integração é uma mais-valia para
os Motoristas, assim como a produção de efeitos ser a Janeiro.
A ANTROP já respondeu formalmente ao SNM, dizendo que aceita este princípio, remetendo a forma
de o fazer para o processo negocial que se iniciará em breve. Aceita também rever a produção de
efeitos para Janeiro de cada ano, apenas remete também para a negociação a forma de se lá chegar.
O SNM não tem feito alarido nenhum nem tem utilizado os trabalhadores para lutas estéreis. O SNM
tem trabalhado de forma incessante para defender os Direitos dos Motoristas e, a prova disso, é a
posição de abertura demonstrada pela ANTROP face à proposta apresentada pelo SNM.
Não nos opomos que os outros Sindicatos possam estar também presentes na mesa negocial do
SNM. Estamos em crer que os restantes Sindicatos também deverão estar de acordo com a nossa
proposta, nomeadamente no que diz respeito à integração do Subsídio de Agente Único na Tabela
Salarial e da produção de efeitos do CCT a 1 de Janeiro entre as restantes propostas apresentadas.
O SNM considera que os trabalhadores já estão cansados de tanta má-língua e de serem utilizados
para guerras e para manobras Políticas que em nada os beneficia.
Apenas se pretende que os MOTORISTAS reforcem a confiança no SNM, que tem provas dadas na
defesa intransigente dos interesses da classe. Podemos não ter muito jeito para lançar boatos, mas
estamos em crer que não é para isso que os trabalhadores querem os Sindicatos.
A obrigação do SNM é a de dar contas aos Trabalhadores e não a qualquer Central Sindical ou a
qualquer Partido Político. Como todos bem sabem, o SNM é um Sindicato Independente do Poder
Político, mas totalmente dependente das vontades dos Trabalhadores.

OBRIGADO PELA VOSSA PREFERÊNCIA
SNM, 18 de dezembro 2018

SEDE: RUA ALEXANDRE HERCULANO, 352-loja 2● TELEFONE: 222.052.555/FAX: 222.038.294 ● 4000-393 PORTO - mailto:geral@snm.pt
DELEGAÇÃO: AVENIDA ALMIRANTE REIS, Nº 114 - 4º/Sala E ●

TELEF. / FAX 218.476.657 ● 1150 - 023 LISBOA - mailto:lisboa@snm.pt

ESCRITÓRIOS: AV. CAPITÃO HOMEM RIBEIRO, Nº 97 – 2º DT/FRENTE ● TELEFONE / FAX 232 41 61 59 ● 3510-073 VISEU

