PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AOS CONTRATOS
DE TRABALHO – ACORDO DE CESSÃO DA
POSIÇÃO CONTRATUAL.

“O REGRESSO DOS ACÉFALOS”
Chegou ao conhecimento do SNM, que a TRANSDEV está a propor a alguns trabalhadores a
cessão de posição contratual da atual empresa para a nova empresa recentemente criada,
denominada TRANSDEV Expressos, Unipessoal Lda.
À parte da surpresa, os “acéfalos” vieram de novo a terreiro, invocar a CHARLINE, quando na verdade,
nunca quiseram saber daqueles trabalhadores, até ao momento em que os mesmos passaram a ter um
ACT e posteriormente um AE, com substanciais vantagens retributivas sobre a ANTROP e que só
passados 10 anos, em pleno 2020 se conseguiu aproximar.
O SNM não utiliza, nem nunca utilizará este tipo de demagogia, para conseguir determinados intentos.
Aliás, os mesmos “acéfalos” subscreveram recentemente no CCTV ANTROP um conjunto de
matérias, sempre criticadas pelos próprios, dando assim cobertura às mesmas e sabe-se lá porquê.
Parecem os salvadores da Pátria…!
Será que já se esqueceram o que defenderam para os motoristas na situação de Lay Off.

Quanto aos referidos contratos, após análise do Gabinete Jurídico do SNM, informar que
apesar de os mesmos se encontrarem corretamente elaborados, é nosso entendimento que
carece da existência de uma cláusula de salvaguarda para os MOTORISTAS, onde se garanta
o direito de regresso.
Após interpelação do SNM, junto da Administração da TRANSDEV, no sentido de que se
consagrasse essa mesma garantia, no dia de ontem (26), foi-nos comunicado, que a empresa
aceita a inclusão dessa cláusula com o direito de regresso, pelo que, devem os Srs. Motoristas
quando confrontados, estar atentos e solicitar a inclusão da mesma, correspondendo
aproximadamente aos seguintes termos: “Por extinção da Sociedade TRANSDEV Expressos, o
trabalhador tem direito de regresso à empresa cedente”.
Obviamente caso aceitem a cessão de posição contratual.
Nos contratos já subscritos a empresa compromete-se a efetuar uma adenda aos mesmos.

Mantém-te atento!
MOTORISTA ESTE É O TEU SINDICATO
SNM, 27 outubro de 20
SNM

