
 

 
   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 

                                  

     

INFORMAÇÃO 
    SETOR PRIVADO PASSAGEIROS 

2021 

7 

 REUNIÃO GONDOMARENSE 
 

O SNM reuniu na pretérita semana com a Gerência da Empresa Gondomarense, para 

análise de um conjunto de matérias do interesse geral dos motoristas, nossos associados 

em particular, essencialmente a situação relativa ao concurso de concessão dos 

transportes públicos na AMP. 
 

Como é do conhecimento geral, decorre no Tribunal Administrativo uma ação conjunta de 

empresas (Valpi, Gondomarense, Pacense), visando a anulação daquele, considerando 

eventuais falhas no caderno de encargos. 
 

Para o SNM a questão da transferência de trabalhadores com todos os direitos e 

garantias, nomeadamente a antiguidade, é fundamental para que as atribuições aos 

novos operadores possam decorrer sem qualquer tipo de conflito.  

Obviamente continuamos atentos a todos os processos! 
 

Para além do exposto, foram ainda analisadas outras matérias, especialmente a questão 

relativa ao acordo individual (posto agora em causa por outras entidades). Relembramos 

que o acordo é pago em 12 meses e, portanto, também no mês de férias.  

O SNM apresentou uma sugestão/proposta, ficando a empresa de analisar juridicamente 

a questão suscitada, sendo que esta será colocada à consideração do principal acionista, 

assim que regresse a Portugal.  

Para o SNM o acordo pode melhorado e por isso deve manter-se. 
 

CCT / ANTROP - 2021 
O SNM reuniu recentemente com a ANTROP, com o intuito de no presente ano ver 

atualizadas a Tabela Salarial e outras rubricas pecuniárias, pois é nosso entendimento que 

a revisão não pode ficar prejudicada, apenas e só porque a inflação em 2020 foi negativa. 

Neste sentido, o SNM enviou nova proposta para que as partes possam encetar a 

negociação, de forma a que os trabalhadores possam ver corrigidos os seus salários, que 

no mínimo devem acompanhar os diferenciais verificados na atualização do SMN. 
 

Os “malabaristas” andam por aí disfarçados e até criam falsos perfis nas redes sociais, só 

para criticar e mal dizer, escondem-se tipo “avestruz” e agem como “abutres”.  

MAS A VERDADE É COMO O AZEITE! 

ESTE É O TEU SINDICATO - ADERE AO SNM 
SNM, 17.05.21 
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