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AOS TRABALHADORES DA STCP, SA

O SNM alerta todos os trabalhadores e em particular os seus associados, para a necessidade de verificarem
os valores dos seus PA’s, mencionados no recibo de vencimento de Fevereiro, uma vez que foram
detetadas algumas irregularidades, podendo os trabalhadores solicitar até 31 de Março as respetivas
correções - se for caso disso -, conforme resulta do aviso de DRH 002.21.

O SNM reuniu no pretérito dia 5 (sexta-feira) com o representante da STCP no âmbito dos processos
negociais para 2021 (SEP e AE).
Aproveitando a presença do SITRA e do STTAMP, como ponto prévio à reunião, os sindicatos solicitaram
conjuntamente ao diretor de RH, que efetuasse uma reavaliação das avaliações do PA1 (absentismo)
mencionadas nos recibos de vencimento de Fevereiro, derivadas das situações de baixa por covid-19 e
isolamento profilático, que em nosso entendimento não deveriam ser contabilizadas.
O SNM, o SITRA e o STTAMP, manifestaram entendimento sobre a matéria, comunicando a RH essa
sugestão/pretensão.
A empresa ficou de analisar a questão e responder com a maior brevidade, no entanto para que tal possa
ser possível, será necessário que todos os sindicatos estejam de acordo e assim o manifestem, uma vez
que o SEP é um documento transversal a todas as organizações.
A este propósito o SNM informou ainda o SMTP e o STRUN desta proposta, no sentido de que também
possam fazer chegar a RH sugestão idêntica, para que seja possível corrigir tais situações.
Nesta primeira reunião definiu-se a metodologia a seguir nos processos suprarreferidos, iniciando-se a
discussão pelo SEP – Sistema de Evolução Profissional, considerando a possibilidade de aplicação ainda
no presente ano, de qualquer alteração que possa ser acordada.
Assim, efetuou-se uma análise às tabelas de enquadramento profissionais de diversas categorias,
propondo-se a abertura no topo das carreiras e a diminuição de tempos de permanência, sendo que no
caso concreto dos Motoristas as propostas apontam no sentido de que o escalão de entrada se aplique
apenas no período experimental com automatismo ao grupo imediato e abertura do topo de carreira.
Foi também discutido a possibilidade de informação das avaliações finais de cada trabalhador, sugerindo-se
que a nota final seja do conhecimento, e seja pública da última nota de cada escalão com efeitos de
promoção, tornando assim todo o processo mais transparente.
A próxima reunião está prevista para o dia 16 de Março, sendo dada posteriormente informação sobre o
desenvolvimento das respetivas negociações.
Importa por último dizer, que o SNM não se revê em determinados tipos de informação e provocações, as
obrigações do SNM são para com os seus associados e não para com qualquer outra ORT,
independentemente das vontades próprias de cada um.
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