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COMUNICADO 

   
 

AOS MOTORISTAS DA STCP, SA 
O SNM chegou a acordo com o CA da STCP para levantamento do pré-aviso de Greve aos 

fins de semana e às primeiras e últimas horas do serviço. 

O LEVANTAMENTO DO PRÉ-AVISO DE GREVE TEM 
EFEITOS A PARTIR DE 1 DE AGOSTO. 

Assim, estão reunidas as condições para que o SNM possa iniciar, a partir do próximo dia 

4, o processo negocial do AE, tendo como objetivo a celebração de um Acordo único. 

Entretanto e caso no âmbito negocial não seja encontrada nova solução, foi possível 

estabelecer um entendimento, quanto ao preenchimento das vagas de descanso fixo 

ao domingo, conciliadas com a atribuição de descansos aos motoristas do rotativo de 

3 em 3 semanas, no início de Janeiro de 2017. 

Foi também contemplada a nossa reivindicação de correção da listagem de antiguidade, 

com efeitos já no próximo concurso de encaixes, passando apenas a ser contabilizadas 

as faltas injustificadas dos últimos cinco anos. Tal situação corrige uma das injustiças até 

agora praticada pela empresa, que penalizava sempre e perpetuamente os mesmos 

motoristas. 

Para complementar o acordo celebrado, o SNM propôs que atribuição dos serviços, quando 

suprimidos, se efetue pela tipologia (folga/rende), mas conjugada em simultâneo com a 

duração do serviço que competia, corrigindo-se desta forma o deslizamento das médias 

horárias a 120 dias, que nunca foi de entendimento dos trabalhadores. 

No entanto, esta alternativa carece do aval das demais ORT´s, pelo que será apresentada 

em sede negocial a todos os sindicatos, pois só pode ser aplicada com o consenso global. 

Com a abertura do processo negocial, o SNM tentará reverter outras situações que vem 

penalizando os trabalhadores, motoristas em particular, nomeadamente as matérias 

relacionadas com questões salariais. 

ADERE AO SNM - O TEU SINDICATO 
 

Porto, 26/07/2016                                                                                                                            O SNM 
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