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O SNM deu como concluído no passado dia 28 de novembro de 17, o processo negocial de revisão do 
AE84, tendo obtido um acordo de princípio com o CA da STCP, SA., que será colocado à 
consideração dos associados. Para além da necessidade de ratificação do acordo pelos associados 
do SNM, o mesmo, terá ainda que ser validado pela tutela e só depois é que poderá ser enviado para 
publicação no Boletim de Trabalho e Emprego, altura em que iniciará a sua produção de efeitos. Até 
lá, mantém-se vigente o AE 84. 
 

Importa informar, que caso os trabalhadores ratifiquem o presente acordo de princípio, fica em aberto 
a possibilidade de abrangência à maioria dos trabalhadores, situação que permite eliminar em 
definitivo os “fantasmas” existentes com eventual entrada na STCP da convenção coletiva de trabalho 
da ANTROP, algo que ao SNM preocupava e a todos deixava apreensivos. 
 

Do Acordo de Princípio realçamos o seguinte: 
 

 A atribuição do passe andante a todos os Motoristas em funções com as zonas C1, C2 e C6.  
 A redefinição do regime de diuturnidades, proposta do SNM, que passam a ser aplicadas de 

2 em 2 anos, até aos 26 anos de antiguidade, com o valor de 16,68 € cada. Sendo que no futuro 
poderá vir a aplicar-se até aos 30 anos de antiguidade. 

 As cláusulas trimestrais passam para 6 dias de dispensa anuais, com marcação bimestral e 
garantia do pagamento do subsídio de refeição, podendo o trabalhador por opção solicitar o dia 
de aniversário num desses dias, mantendo esse pagamento. 

 Ainda por proposta do SNM, nos casos de inibição de condução por motivo do exercício de 
funções, é garantido pelo período de 1 mês a retribuição normal na disponibilidade para o 
desempenho de outras funções. 

 O pagamento de todos os custos com a formação CAM, incluídas as taxas administrativas, 
sendo esta formação ministrada no horário normal de trabalho. 

 A reestruturação do subsídio de agente único, passando 5% para a tabela salarial em 
complemento, fixando-se o subsídio de agente único em 20%. Daqui resulta o aumento do 
preço hora, com efeitos indexados ao trabalho suplementar, noturno e dia feriado. Com esta 
alteração fica garantido a manutenção desse diferencial (5%) em todas as situações de retirada 
de funções. 

 Passagem do descanso ao Domingo para 3 em 3 semanas, para os motoristas com regime 
de descanso rotativo, garantindo-se também a manutenção do pagamento do subsídio pelo 
trabalho ao Domingo, com regras muito mais amplas. 

 Possibilidade de construção de um conjunto de serviços, com descansos fixos ao sábado e 
domingo. 

 Criação de um regime especial de remuneração, em dias especiais (S. João, Natal e Ano 
Novo) com acréscimo de 50% em determinadas horas. 

 

Como aspeto menos positivo, a alteração relativa às situações de baixa, pois passam a ser apenas 
contabilizados para efeitos de complemento pago pela STCP, os quatro primeiros dias de baixa, 
seguidos ou interpolados em cada ano, Podendo de forma transitória atribuir-se o quinto dia. 
 

Considerando o exposto, cumpre ainda assim informar, que os trabalhadores continuam a ter 
necessidade de até ao dia 10 de Dezembro, manifestar a sua escolha de AE, pois o novo 
documento só terá validade após ratificação e publicação em BTE. 
 

ADERE AO SNM – ESTE É O TEU SINDICATO 
PORTO, 30/11/2017 
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