INFORMAÇÃO
A TODOS OS MOTORISTAS
Do Sector Privado de Passageiros
O SNM enviou na presente semana um pedido de reunião à ANTROP para esclarecimento
relativo ao CCT-2021, em concreto sobre a correção salarial, solicitando a abertura de
mesa negocial, tendo em linha de conta as previsões da inflação, que tem implicação nas
correções salariais do próximo ano.
Ao mesmo tempo, o SNM solicitou uma reunião no âmbito da comissão paritária, para
análise de um conjunto de matérias que têm gerado conflito, e que em nosso
entendimento resultam de “saloia” interpretação das Entidades Patronais ou “má-fé”,
nomeadamente no que respeita ao pagamento das refeições deslocadas e penalizadas.

CONCURSOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
AMP, CIM’s e Municípios
Cumpre informar todos os associados, que o SNM também solicitou à ANTROP um
esclarecimento sobre a sua posição relativamente ao concurso de transportes da AMP,
uma vez que a associação representa a maioria das empresas da respetiva área geográfica.
Sobre a mesma matéria o SNM solicitou ainda ao Presidente da AMP uma reunião, até à
data sem agendamento - talvez por não temos cartão de militância -, no sentido de
perceber, como estão salvaguardados os direitos dos trabalhadores, conforme defendem
publicamente os dirigentes da AMP.
Da mesma forma, foram e serão solicitadas reuniões a outras CIM’s e Municípios, para
análise de situações idênticas ou seja os direitos e garantias dos trabalhadores.
E se para alguns esta questão agora é um problema a resolver pelo Governo, para o SNM
não é, é sim uma questão que deve ser salvaguardada nos respetivos cadernos de
encargos, o que na maioria dos casos não se verifica.
O SNM mantém-se muito atento a esta matéria e desenvolverá as ações que se
entendam necessárias, na defesa dos direitos e garantias dos trabalhadores.

Aproveitamos a oportunidade para desejar a todos os
associados, Motoristas e trabalhadores em geral, um
Santo e Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.
ESTE É O TEU SINDICATO – ADERE AO SNM
SNM, 24 de dezembro 2020

SEDE: RUA ALEXANDRE HERCULANO, 352-loja 8 ● 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

