INFORMAÇÃO
AOS TRABALHADORES DA STCP, SA

APLICAÇÃO AE 84 / PRINCÍPIO FILIAÇÃO
PROCESSOS NEGOCIAIS
Sem surpresa, surgiu recentemente uma informação sindical na empresa, que versa sobre
alguns exemplos de grupos de vencimento, cujo único intuito é iludir os motoristas, para
que estes mudem a sua filiação sindical ou alterem o AE aplicável.
Todos os Motoristas - porque não há exemplos de outras categorias -, filiados no SNM e
ou aderentes ao AE/84, seja em que circunstância for, têm sempre um valor mensal
retributivo superior ao AE/2007. E se dúvidas existissem, basta verificar os cálculos
daquela informação, para facilmente se constatar tal realidade.
O que existe é uma diferença mensal nas rubricas de natureza pecuniária variáveis (sub.
refeição, prémios, complementos, extraordinário e noturno), em função de cada caso.
Ora, se no grupo 8 um Motorista ganha mais no AE/2007 (+- 25 €), deve-se entre outros
aspetos, ao facto de em média trabalhar mais dias mês que um motorista do AE/84,
acresce, que os admitidos após 2007, não têm direito a comparticipação medicamentosa, ao
pagamento dos primeiros 3 dias de baixa por doença, a complemento de reforma, etc. etc...
E ainda assim não é garantido que anualmente ganhem mais, basta que nas férias e sub.
férias, todos recebem o correspondente à média do extraordinário e noturno e aqui a
diferença é substancialmente mais favorável a quem pertence ao AE/84.
Transportando os exemplos para escalões superiores (9, 10, 11, 12) tal diferença é esbatida e
verifica-se que o AE/84 é muito mais favorável em todos os aspetos.

Até ao dia 10 de Dezembro ainda podes aderir ao AE/84

SINDICALIZA-TE NO SNM - NÃO TE DEIXES ILUDIR
Não é apanágio do SNM colocar o nome de outras organizações sindicais nas suas
informações ou comunicados, muito menos “achincalhar” com o nome dos seus
representantes, ao contrário do que outros fazem, para justificar ações inconsequentes.
O SNM critica com fundamento e respeito, se não gostam da verdade, sejam sérios!
O SNM continua a aguardar o agendamento de nova reunião para negociação do SEP e
do AE. Neste entretanto o SNM e demais sindicatos foram chamados pelo Presidente da
STCP para comunicar que, relativamente a correções salariais para 2020, o CA está ainda
dependente da passagem da gestão da empresa para os Municípios, no entanto julga que
no primeiro trimestre do ano terá a situação resolvida, mantendo as partes as mesas
negociais para revisão do SEP e outras matérias do AE.
Formação CAM – O SNM alerta todos os motoristas para terem atenção à renovação do
CQM´s, pois é necessário um espaço temporal de 3 meses para preparação de turma.
Informa-te no sindicato.

MOTORISTA – ESTE É O TEU SINDICATO
Porto, 29 de Novembro de 2019
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