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AOS TRABALHADORES DA MARTIN _ GRUPO RUIZ 

A luta não pode parar 

Os trabalhadores da Martin sentem diariamente as tentativas de aplicação da desregulação dos horários de trabalho, o desrespeito pelos 

tempos de trabalho e descanso. Vai-se instalando uma revolta natural pela forma como estão a ser utilizados como “cobaias” em novas 

chapas, também estas pejadas de irregularidades. 
 

O plenário decidiu 

Num apelo à resolução dos problemas, os trabalhadores assumiram mais uns dias de comprovado prejuízo no seu descanso diário. É bom 

que os responsáveis da Martin tomem medidas concretas de resolução dos problemas, porque até à data as sucessivas alterações 

demonstram que querem manter o braço de ferro com os motoristas.  

No documento que foi enviado no passado dia 14 de junho, ficou claro que as medidas terão que ser efetivadas, terão que enquadrar o 

respeito pelo CCTV ANTROP _ STRUP. As medidas que têm sido implementadas, continuam distantes do que é exigido à empresa, pelo que o 

tempo começa a ficar curto para a reparação de erros, isto se se tratar realmente de erros! 
 

Paz Social? 

A empresa pode exigir silêncio e calma às constantes violações de que são alvo os trabalhadores da Martin. Os trabalhadores até podem 

compreender que as alterações não se fazem num “estalar de dedos”, no entanto o que se verifica, é que as chapas de serviço entretanto 

afixadas mantêm exatamente as mesmas violações aos seus direitos.  
 

Contagem decrescente 

Dia 18 de julho é o dia de apresentar o conjunto dos problemas resolvidos, e não de novo adiamento! Não nos esquecemos que na última 

reunião os responsáveis da Martin deram um conjunto de garantias, que de facto não se verificaram! 
 

A segurança está em causa 

Em jeito de balanço do início da operação da Martin em Cascais é assustador! Aos trabalhadores não são garantidos locais de tomada de 

refeição nem para rendições. Que muitos dos trabalhadores motoristas não respeitam sequer metade do tempo de repouso entre dois dias 

de trabalho, condição que viola a lei, e não garante a segurança dos próprios nem a de quem transportam diariamente. 

Que um trabalhador que é escalado para cumprir cerca de 9 horas de trabalho e condução seguidas, aumenta em muito o risco de cansaço, 

de desatenção, sendo em muitos casos levados à exaustão. Que um trabalhador que trabalha ininterruptamente ao longo de 15 dias entra 

em stress naturalmente. Que um trabalhador que fica 15 horas disponível para a empresa para receber 8h, vê prejudicada a sua vida 

pessoal e familiar, e não terá qualquer contrapartida desse alargamento. Não há dinheiro que pague a segurança! 
 

Greve dia 05 de julho? 

Os trabalhadores farão a avaliação das correções que a Martin assumiu fazer, caso estas não se verifiquem até dia 18 de junho, estaremos 

perante uma questão de implementação à força de regras que fazem parte duma estratégia de gestão. O benefício da dúvida cai por terra 

quando, a par das intenções e dos sorrisos não se vê a resolução efetiva dos problemas. Não se consegue adiar “ad eterno” a reparação 

dos prejuízos que estão a ser aplicados de forma desregrada e intencional. Estamos convictos de que os trabalhadores avaliarão o 

trabalho realizado pela empresa, e que farão uso da sua força se a isso forem obrigados, porque ninguém combate injustiças e 

violações de braços cruzados! 
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