COMUNICADO DE IMPRENSA
ANTRAM REJEITA FUNDAMENTOS DA GREVE DECRETADA PELO
SINDICATO NACIONAL DE MOTORISTAS DAS MATÉRIAS PERIGOSAS E
EXIGE CUMPRIMENTO DA LEI

Lisboa, 15 de abril de 2019 - Face à greve convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de
Matérias Perigosas (SNMMP), a ANTRAM não pode deixar de denunciar o atropelo da
legalidade que está a ser cometido por este sindicato, quer pelo facto de não ter promovido a
organização dos serviços mínimos quer pelo facto de não incentivar os trabalhadores em greve
ao cumprimento desses serviços.
Não podemos deixar de salientar que se a greve é um direito constitucionalmente previsto, o
cumprimento das regras da sua execução também decorre na mesma constituição. Os
piquetes de greve estão a ultrapassar os limites da legalidade ao impedir trabalhadores que
não pretendem aderir à greve de exercer a sua atividade.
Do levantamento realizado pela ANTRAM junto das suas empresas associadas verificamos que
o Estado não concretizou qualquer ação legal face à atual greve. Neste sentido, a ANTRAM
exige que o Governo assuma as suas responsabilidades, que acione todos os meios de que
dispõe para impor a legalidade e a normalidade democrática, fazendo cumprir, desde já, os
serviços mínimos determinados pelo Despacho n.º 30/2019 (emitido conjuntamente pelos
Ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Ambiente e da Transição
Energética). A ANTRAM solicita ainda que o Governo impeça os atos de coação aos
trabalhadores – que estão a ser exercidos pelos piquetes de greve que se encontram, neste
momento, à porta das empresas de transporte, tal como os que se encontram junto às
principais centrais de carregamento de combustíveis nomeadamente Sines, Aveiras, Mitrena e
Matosinhos.
A ANTRAM assumirá, como sempre o fez, as suas responsabilidades em matéria negocial.
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A ANTRAM é uma associação patronal constituída em junho de 1975. Com presença em Lisboa,
Porto, Coimbra, Évora e Faro, representa cerca de 2000 mil empresas nacionais de transporte
profissional de mercadorias. A associação tem como um dos objetivos prioritários o diálogo com o
poder político no sentido de encontrar as melhores soluções para os problemas do setor,
defendendo os interesses e direitos dos associados.
Para mais informações contactar:

Gabinete de Comunicação e Imagem
Telefone: 707 201 007

Telefone: 21 8544100 |E-mail: monica.silva@antram.pt
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