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AOS TRABALHADORES DA STCP, SA

PROCESSOS NEGOCIAIS 2021
O SNM e demais organizações sindicais da STCP, foram convocadas pelo novo Administrador da
STCP (Dr. Rui Saraiva), para uma reunião que ocorreu no passado dia 2 de Julho e que teve como
propósito a sua apresentação a todos os sindicatos. Nesta reunião, foi transmitido que o Sr.
Administrador assumiu os pelouros de recursos humanos e operações.
Aproveitando a oportunidade, o SNM questionou o Sr. Administrador sobre a situação relativa aos
processos negociais (SEP e AE), uma vez que, o compromisso assumido pelas partes se tinha
esgotado no dia 30.06, sem que existia uma proposta concreta do CA, para além da posição
transmitida pelo Diretor de RH e que é do conhecimento geral, que a ser “aprovada” contempla

unicamente as alterações negociadas para o SEP e uma correção de 15,00 € na tabela salarial com
efeitos a Abril, e que, em tempo oportuno, o SNM comunicou não aceitar.
Em resposta, o Sr. Administrador informou os sindicatos, que as decisões sobre essas matérias
estavam pendentes da aprovação do plano de atividades e orçamento, que apenas será votado na
2ª parte da Assembleia iniciada no passado dia 30 - entretanto suspensa -, e que será retomada no
próximo dia 23 de Julho. Mais informou, que colocará à consideração dos acionistas (Câmaras
Municipais) as pretensões sindicais, para que estes possam decidir em conformidade.
O SNM reafirmou a sua posição, informando que a proposta da empresa não vai de encontro aos
anseios dos trabalhadores e terá necessariamente que ser melhorada, pois só dessa forma poderá
ser possível a obtenção de um consenso.
Deste modo, as partes agendaram nova reunião para o próximo dia 26 de Julho, dia útil seguinte à
realização da assembleia, aguardando-se que neste dia, o CA apresente uma nova posição que
contemple as propostas dos sindicatos.
Satisfazendo os mais “incautos” e considerando como razoável as alterações negociadas ao Sistema
de Evolução profissional - que reduz 1 avaliação nos tempos máximos permanência em todos os

grupos, que estabelece no escalão (8) de entrada dos motoristas e guarda-freios apenas 1 avaliação,
que passa a considerar tempos máximos no escalão 12A e 12B eliminando-se o 12C, que permite
a carreira de motoristas e guarda-freios evoluir até ao escalão 14 -, aceitáveis para que as partes
acordem quanto ao SEP, da proposta do SNM resta ao CA, considerar a atualização de outras
rubricas pecuniárias, como sejam, a correção do subsídio de alimentação, a alteração do regime de
diuturnidades para bianuidades com acréscimo de uma nova ainda que faseada no tempo, a
indexação percentual do complemento salarial, prémio domingo e valor da diuturnidade a um grupo
salarial, entre outras matérias, que permitam um consenso mais abrangente, para apresentação a
todos os associados.
Atentos a todos os desenvolvimentos, informar que as ORT’s reúnem amanhã dia 09 na CT, para
análise e debate da situação apresentada, para além de outras questões.
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