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INFORMAÇÃO 
REUNIÃO NA CÂMARA DO PORTO 

As Organizações Representativas dos Trabalhadores da STCP, foram hoje (dia 4) recebidas na 

Câmara do Porto, por convocatória do Sr. Presidente Dr. Rui Moreira, tendo como objetivo 

principal, o agradecimento aos Trabalhadores da STCP, SA, que nunca pararam a sua atividade na 

presente crise sanitária, mantendo o funcionamento do serviço de transportes na Cidade do Porto. 
 

"Falo em nome dos cidadãos do Porto, que não esquecerão o que têm feito e deve ter tradução 
prática no reconhecimento de todos, nosso, da administração da empresa e do Estado, que 
ainda é o acionista único da STCP, enquanto não se der em definitivo a sua municipalização", 
referiu Rui Moreira durante o encontro que decorreu no edifício da Câmara do Porto”. 
 

As ORT’s presentes retribuíram os agradecimentos, aproveitando a reunião para questionar o Dr. 
Rui Moreira, sobre a questão da Municipalização.  

Foi também abordada a situação do impasse relacionada com as atualizações salariais. 
 

Quanto à Municipalização, foi-nos transmitido que existem duas Câmaras a travar o processo mas 
que, caso até final do presente mês nada se decida, será proposto ao Governo a elaboração de 
novo contrato, assumindo a Câmara do Porto a respetiva cota parte. 
 

No que respeita às atualizações salariais o Dr. Rui Moreira informou que, em reunião de UTS, já foi 
aceite por todas as Câmaras e lavrado em ata uma atualização (nos termos do memorando), com 
efeitos retroativos a Janeiro do presente ano. Contudo, esta só pode ser concretizada após as 
Câmaras assumirem a gestão da empresa ou com o aval do Governo, situação que até à presente 
data não se verifica.  
O Dr. Rui Moreira comprometeu-se a encetar contatos com as demais entidades envolvidas, no 
sentido de que este processo se concretize no mais curto espaço de tempo. 
 

O Sr. Presidente da STCP tomou a palavra e informou as ORT’s, que já comunicou ao Governo a 
necessidade urgente de uma resposta, esperando que a mesma chegue em tempo útil, para que 
no mês de Maio consiga efetuar as respetivas atualizações.   
 

Por sua vez, as ORT’s comunicaram que aguardarão até ao final do presente mês de Maio por 
uma resposta, sendo que, caso a mesma não se verifique, avançarão com ações de protesto, que 
poderão passar pela forma de Greve. 
 

Já no Final da reunião, as ORT’s solicitaram a elaboração de novos horários que reduzissem a 

penosidade dos atualmente em vigor, por forma a evitar demasiados e longos intervalos, e em 

consequência, menores períodos de exposição ao risco. 
 

O Sr. Presidente informou que a aplicação da presente oferta foi imposição do Governo mas que a 

STCP estava atenta e sensível à situação. Que durante as duas primeiras semanas de Maio iriam 

ser analisados os números da procura nesta nova fase e que, havendo possibilidade, seriam 

elaborados novos horários, tendo em conta as solicitações destas ORT’s. 
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