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INFORMAÇÃO 
NEGOCIAÇÃO SEP | ATUALIZAÇÃO SALARIAL 

   
 

A todos os MOTORISTAS e Guarda-Freios da STCP,SA 
 

O SNM iniciou no final de Outubro 2019 a exemplo de outras OS, um processo negocial para revisão do 

SEP - Sistema de Evolução Profissional, tendo como objetivo a melhoria da carreira profissional, quer dos 

Motoristas, quer dos Guarda-Freios, sendo que, na última reunião em que estiveram presentes todas as 

OS, foi consensual fazer-se equiparação de ambas as carreiras, com abertura de um grupo no topo 

das carreiras, conforme enquadramento apresentado pelo representante da empresa (diretor de RH). 

Foi também objeto de consenso, a necessidade de criação de novos enquadramentos/categorias, como 

por exemplo, para os motoristas retirados em definitivo de funções e que ficam sem carreira profissional, 

enquanto não reconvertidos. 
 

O SNM contestou o enquadramento apresentado pela empresa, uma vez que o mesmo não satisfaz os 

anseios dos trabalhadores, tão pouco vai de encontro à proposta apresentada pelo SNM, nomeadamente 

nas questões referentes, à diminuição de tempos de permanência, bonificação da nota média, 

caracterização objetiva do absentismo, contabilização de acidentes s/culpa, entre outros. 
 

Em resposta à contestação do SNM, o representante da empresa ficou de analisar as sugestões discutidas 

e apresentar nova proposta de enquadramento, que vá de encontro às pretensões sindicais. 
 

AE e ATUALIZAÇÃO SALARIAL - Ao contrário do que para aí se fala, não foram efetuadas quaisquer 

reuniões negociais para revisão do AE ou discussão das propostas salariais, o que efetivamente existiu, 

foram duas reuniões com o Presidente do CA, para:  

A primeira - esclarecimentos sobre a atual legitimidade do CA em tomar decisões sobre atualizações 

salariais, informando o Presidente, dessa impossibilidade, pelo simples facto de estar ainda em total 

dependência da tutela, mas que esperava uma solução para o primeiro trimestre do ano.  

A segunda - realizada no dia 18/Dez e após se conhecer a proposta de OE para 2020, para informação por 

parte do Presidente às OS, de que iria aprovar em Conselho uma resolução a enviar à tutela, no sentido de 

que se possa efetuar atualizações salariais com um valor percentual superior aos 0,3% da proposta 

do OE20, mantendo-se as negociações e aguardando-se que o Tribunal de Contas confirme a passagem 

da empresa para os Municípios, assumindo o Presidente do CA o compromisso de se efetuar nova 

correção salarial, após a municipalização e em função do eventual resultado dos processos negociais. 
 

O SNM reafirmou a sua proposta de atualização em valor nominal, ao contrário do que é defendido por 

outras organizações, pois é nosso entendimento, que aplicação de percentagem é um fator que 

penaliza mais os escalões dos motoristas e guarda-freios.  

Mantém-se assim, a negociação do SEP e clausulado do AE, esperando as OS, que o Presidente do 

CA apresente em breve, a proposta de atualização salarial, conforme compromisso. 

Neste entretanto, o SNM tem discutido outras questões com o representante da empresa, como seja: 

novos grupos de linhas, encaixes, atribuição descansos fixos, horários fins semana e abonos, aqui com 

possibilidade de alteração da clª 26ª a complementar no atual texto do nosso AE.    
  

ESTE É O TEU SINDICATO – ADERE AO SNM  
SNM, 3 de Janeiro de 2020 
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