
 

 

   SEDE: RUA ALEXANDRE HERCULANO, 352-loja 8 ● TELEFONE: 222.052.555/FAX: 222.038.294 ● 4000-393 PORTO - mailto:geral@snm.pt 

    DELEGAÇÃO: AVENIDA ALMIRANTE REIS, Nº 114 - 4º/Sala E ●  TELEF. / FAX 218.476.657 ●  1150 - 023 LISBOA - mailto:lisboa@snm.pt 

ESCRITÓRIOS: AV. CAPITÃO HOMEM RIBEIRO, Nº 97 – 2º DT/FRENTE ● TELEFONE / FAX 232 41 61 59 ● 3510-073 VISEU 

                                  

     

INFORMAÇÃO 
 AOS TRABALHADORES DA STCP, SA 

2021 

1 

   
 

Esta parece uma STCP em declínio, abandonada e sem rumo! 

 

Com a entrada de novo estado de emergência e confinamento da maior parte das atividades, 

lamentavelmente na STCP continua a vingar o “capricho” de certa chefia, pois na realidade ninguém sabe 

quem manda, se o CA ou algum dos Diretores. Os motoristas sabem que têm que cumprir com o serviço 

público, enquanto serviços essenciais, e fazem-no com elevado sentido de responsabilidade, mas 

infelizmente “quem manda” pouco ou nada se importa com as condições de trabalho existentes na rua, 

com a pandemia a agravar-se são débeis as salas de apoio, faltam locais onde se possa cumprir 

condignamente os respetivos intervalos, locais onde se possa obter uma refeição, tomar um café ou 

simplesmente recorrer a uma casa de banho. 

Andou-se meses e meses com horários dos NAVETS que nunca cumpriam, e agora num passe de mágica 

o DOP introduz correções e reforço destes serviços (para se passear na cidade), apenas para tentar 

justificar o “injustificável”, perante os penosos horários de trabalho que colocou em vigor. 
 

AFINAL QUE PLANO DE CONTIGENCIA EXISTE NA STCP? 

Porque não existem escalas preparadas em tempo útil, para prevenir estes momentos difíceis, de 

forma a melhor proteger os MOTORISTAS? 

Para que não restem duvidas, logo no dia 14 o SNM enviou ao CA, DOP e RH o email infra em desagrado: 
 

Exmos. Senhores, 

Exmo. Sr. Presidente do CA da STCP, 
 

Tendo presente a prorrogação do estado de emergência, para todo o território nacional continental, no período entre as 00h00 do dia 15 de 

janeiro de 2021 e as 23h59 do dia 30 de janeiro, com as consequentes obrigações de confinamento, prevendo-se  e encerramento de 

estabelecimentos de restauração e similares, o SNM não pode deixar de demonstrar o seu desagrado perante a aplicação de horários de trabalho 

a partir do dia 18, cuja penosidade em nada contribuem para a segurança dos motoristas. 

Os horários de serviço dos motoristas enviados às ORT’s para entrar em vigor nessa data, aumentam de forma significativa os serviços com 

intervalo na rua, obrigando à permanência dos Motoristas nas salas de apoio, que não tem capacidade para a permanência dos trabalhadores, 

sendo certo que os mesmos não terão qualquer outro local aberto na Cidade para que possam efetuar o seu período de descanso, tomar as suas 

refeições, lanches, um simples café ou recorrer a uma simples casa de banho desses estabelecimentos, porque inexiste na maior parte dos 

términos de linhas. 

Pelo exposto, o SNM solicita a v/excelências a alteração dos respetivos horários - sendo que, a não ser possível horários com percursos 

limpos -, se alterem aqueles de forma a que, os serviços possam ser melhorados, nem que para tal seja necessário excecionalmente a 

alteração de algumas das regras de construção, pretendendo-se com esta medida a realização dos turnos seguidos. 
 

É pois entendimento do SNM, que só desta forma estarão os motoristas melhor protegidos e em melhores condições de segurança, bem como 

prestação de serviço, quando o objetivo é limitar a propagação da pandemia e proteger a saúde pública. 
 

Sem outro assunto de momento, na expetativa, apresentamos os melhores cumprimentos. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

No dia 19, foi transmitido ao SNM, que as escalas de serviço estão a ser revistas, com o objetivo de se 

minimizar os intervalos, prevendo-se a aplicação das alterações a partir de 8 de Fevereiro, data em que, 

segundo nos informam, também terminará o reforço da operação com as empresas privadas.  
 

É caso para se dizer “que mais vale tarde do que nunca”, e questionar onde andou o responsável do CA 

por DOP e o seu diretor, durante os últimos meses? Então e agora caso encerrem as escolas, não estão já 

prontas as escalas sai e recolhe? Em política seria certamente caso para demissão! 
 

O SNM mantém-se atento, informando todos os trabalhadores e em particular os seus associados de todos 

os desenvolvimentos, mantendo-se assim todas as ações, enquanto as atuais circunstâncias se mantiverem. 

Só será possível existir paz social - e até voltar-se à mesa de negociações -, se existir 

mais respeito, bom senso e reciprocidade! 

ESTE É O TEU SINDICATO - ADERE AO SNM 
Porto, 21.01.21             O SNM 
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