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SERVIÇOS SAI E RECOLHE FIM-DE-SEMANA 

 

Reunidas as ORT’s com RH (quarta e quinta-feira em vídeo conferência), informam-se todos os 
trabalhadores que foi solicitado ao CA, a aplicação aos fins-de-semana das escalas com saídas 
e recolhas nas garagens, por forma a evitar ao máximo o risco de contágio, a todos aqueles 
que continuam a prestar serviço público de transportes. 

Se relativamente aos serviços de 2ª a 6ª a situação foi resolvida incompreensivelmente com 
dificuldade - face aos constrangimentos do Sr. Diretor de DOP -, desde logo nos afiguravam 
acrescidas dificuldades para a implementação das escalas ao fim de semana, mas 
essencialmente pelo nº de motoristas disponíveis nesses dias. 

Pelo que, entre ter as escalas normais de sábado e domingo com rendes e intervalos e ter as 
escalas sai e recolhe, face à insistência e exigência destas ORT’s, foi possível ontem (dia 2) 
encontrar uma solução de consenso com RH. 

Assim, já no próximo fim-de-semana será aplicada a escala sai e recolhe, sujeita a alterações 
momentâneas e apenas uma única vez (um sábado e um domingo), para os motoristas no 
regime de descanso rotativo, situação prevista nos AEs vigentes. 

Eventuais alterações serão primeiro aplicadas em regime de voluntariado, devendo os 
trabalhadores indicar quais os dias fim-de-semana que não pretendem ver trocados. Caso o 
regime de voluntariado se mostre insuficiente face há necessidade do serviço, a empresa irá 
proceder a essas alterações de forma equitativa, prevendo-se uma abrangência que pode ter 
uma variação de 10 a 30 Motoristas, com menor valor ao sábado. 

Os trabalhadores abrangidos pela troca de descanso, quer por voluntariedade, quer por 
necessidade da escala serão posteriormente compensados com procedimento inverso, assim o 
manifestem. Os trabalhadores com descaso fixo também podem voluntariar-se ajudando 
assim a construção da escala.  

As ORT's envolvidas assumem o compromisso de mobilizar esforços de modo a garantir a 
fiscalização da medida, devendo também os trabalhadores fiscalizar e alertar.  

É nestes momento que os trabalhadores da STCP demonstram o seu carácter e profissionalismo 
respondendo com abnegação, solidariedade e preocupação com a segurança e saúde de todos. 
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