COMUNICADO
AOS TRABALHADORES DA STCP, SA
O SNM reuniu na pretérita semana com o CA da STCP, tendo como objeto da reunião as seguintes matérias:
1.
2.
3.
4.
5.

Formação – Crédito horas.
Aplicação dos Descansos 3 em 3 semanas ao Domingo aos Guarda-Freios.
Novos Passes “metropolitano”, trabalhadores e familiares.
Revisão SEP – abertura de mesa negocial
Acordo de Empresa - alteração salarial e outras matérias com vigência a Janeiro 2020.

Quanto à formação, o CA comunicou que a recente decisão judicial - independentemente do decidido -,
encontra-se mal fundamentada e que segundo seu entendimento não tem que pagar qualquer valor.
Posição contrária tem o SNM, entendendo que os créditos vencidos não podem caducar
intencionalmente, nomeadamente por inoperância dos responsáveis da empresa, informando o CA que
irá agir em conformidade, no sentido de reclamar esses créditos.
Face à insistência do SNM, o CA informou que irá solicitar um parecer jurídico, sobre a respetiva matéria.
No que respeita aos descansos de 3 em 3 semanas para os Guarda-freios, o CA informou que está a
estudar a melhor forma de aplicação, sendo que neste momento por défice de efetivo, tal não é possível. No
sentido de solucionar a questão no curto prazo, o SNM pediu a reformulação das escalas, que apresentam
demasiados serviços d’ordens e que melhoradas, permitem a aplicação dos referidos descansos.
A empresa vai analisar as escalas e procurar também outras soluções que no curto prazo, permitam por um
lado colmatar o défice e por outro a aplicação da rotação dos descansos de 3 em 3 semanas ao domingo.
Quanto aos novos passes “METROPOLITANO”, o SNM solicitou a transformação dos atuais títulos de
transporte dos trabalhadores e seus familiares, considerando que os títulos da STCP foram descontinuados
e que o AE84 permite o enquadramento desta nova solução a todos os trabalhadores.
Por sua vez o CA comunicou que está a dar cumprimento ao AE, no entanto está disponível para analisar a
questão, verificar os custos inerentes e em função do resultado poder abrir a negociação da matéria.
Em reunião com o Presidente da AMP, o SNM colocou o problema, tendo obtido resposta de que passam a
existir apenas dois tipos de passe e que as empresas não poderão ter soluções diferentes das que estão agora
previstas em protocolo com os intervenientes.
Situação que só vem reforçar o entendimento do SNM sobre a matéria, no sentido de que a STCP converta os
passes dos trabalhadores. Espera-se que impere o bom senso!
Revisão do SEP – O SNM solicitou abertura de mesa negocial, de forma a adequar a quele documento às
realidades atuais e corrigir nomeadamente as situações de injustiça com as carreiras profissionais, de que são
exemplo a carreira dos Guarda-freios e Motoristas.
O CA reconheceu desde logo essa necessidade, tendo solicitado para o efeito, uma proposta ao SNM, a fim de
se iniciar a essa negociação.
Nessa conformidade, o SNM vai apresentar proposta negocial quer para revisão do SEP, bem como proposta
para revisão do AE84 com vigência a Janeiro, que divulgará oportunamente a todos os associados.

ADERE AO SNM – OTEU SINDICATO INDEPENDENTE
SNM, 13 de Maio 2019

SEDE: RUA ALEXANDRE HERCULANO, 352-loja 2● TELEFONE: 222.052.555/FAX: 222.038.294 ● 4000-393 PORTO - mailto:geral@snm.pt
DELEGAÇÃO: AVENIDA ALMIRANTE REIS, Nº 114 - 4º/Sala E ● TELEF. / FAX 218.476.657 ● 1150 - 023 LISBOA - mailto:lisboa@snm.pt
ESCRITÓRIOS: AV. CAPITÃO HOMEM RIBEIRO, Nº 97 – 2º DT/FRENTE ● TELEFONE / FAX 232 41 61 59 ● 3510-073 VISEU

