
  

  

As Organizações Sindicais signatárias enviaram no passado dia 22 de Janeiro 2021, ao CA da STCP, um 

ofício conjunto a solicitar a abertura dos processos negociais do AE e do SEP. 

Importa referir que este ofício foi enviado após a realização de reunião na CT com a presença de 

todas as Organizações Sindicais subscritoras do pré-aviso de greve. 

Em resposta o CA da STCP informou da disponibilidade para iniciar os referidos processos negociais, 

mas apenas com as Organizações Sindicais que não tenham pré-aviso de greve ou seja, só o strun 

estaria em condições de iniciar as respetivas negociações.   

Tudo ponderado, estas organizações sindicais, exigiram do CA o preenchimento das vagas dos 

descansos fixos ao Domingo, bem como a atribuição de descansos fixos ao Sábado, conforme 

vinha sendo prática, independentemente de estes últimos não constar dos Acordos de Empresa. 

Na passada sexta-feira (19), foi rececionado por estas organizações sindicais uma proposta da 

Empresa, que permite corrigir as situações anteriormente referidas. Esta proposta, que veio ao 

encontro das pretensões atrás enunciadas, foi hoje (22) em reunião com o Presidente do CA, 

transformada num acordo de princípio, subscrito pelas partes. 
 

Com efeito, o CA da STCP compromete-se, nos termos do Acordo de Princípio, a conceder aos 

Motoristas no próximo mês de Março, descansos fixos ao Sábado, de forma a complementar com os 

Domingos em falta, tendo em conta as vagas e os critérios de antiguidade. 

Compromete-se ainda a dar início às negociações com vista à revisão dos Acordos de Empresa, bem 

como a revisão do SEP, na primeira semana de Março, tendo-se como limite temporal para 

conclusão das negociações o primeiro semestre de 2021. 

Serão ainda promovidas reuniões periódicas com DOP e RH, com vista à análise das propostas 

sindicais, que possibilitem uma alteração às regras de construção dos serviços e assim também uma 

melhor organização dos horários trabalho dos Motoristas. 

De forma a fomentar o diálogo e o espírito negocial estes Sindicatos decidiram proceder ao 

levantamento das greves atualmente em vigor, com produção de efeitos a 1 de Março. 

Importa referir que a atribuição dos descansos fixos ao fim de semana será aplicada 

exclusivamente aos associados dos Sindicatos subscritores do referido Acordo de Princípio. 
 

Após o final de Junho, caso não se obtenha qualquer acordo, cessa a obrigação das partes. 

Estão assim reunidas as condições necessárias para o reatamento das negociações com vista a que se 

possa trilhar o caminho necessário para uma evolução favorável nas condições de trabalho e na 

melhoria dos direitos dos trabalhadores da STCP.   

MANTÉM-TE ATENTO ÀS INFORMAÇÕES DO TEU SINDICATO! 
 

Porto, 23 de fevereiro 2021 

OS SINDICATOS SIGNATÁRIOS 


