COMUNICADO 04/2017
Teve hoje lugar uma reunião entre o STMETRO e o Vogal do CA responsável pelos recursos
humanos, dr. Rui Dinis, a nosso pedido.
Nesta reunião estiveram presentes Luís Fernandes e Carlos Macedo em representação do STMETRO
e foram apresentadas algumas questões respeitantes a esta área.
As negociações para o regulamento de carreiras foram iniciadas no final de 2016 entre os Sindicatos
e a anterior Administração e, entretanto, suspensas. Existe intenção desta Administração de retomar
as mesmas?
Qual a intenção desta Administração para resolver a falta da realização dos processos de avaliação
dos anos anteriores?
Vai ser realizado o processo de avaliação de desempenho de 2016?
Como está a decorrer o processo de admissão e formação dos novos Trabalhadores e o dos concursos
internos para Operador Comercial e Maquinista?
Foram também apresentados alguns problemas pontuais de Trabalhadores que irão ser informados
das respostas dadas aos mesmos.
O dr. Rui Dinis disse-nos que a actual Administração tem estado muito focada no processo de
separação das empresas e que o mesmo tem de estar concluído até ao final de março. Assim a partir
de abril haverá outra disponibilidade e enfoque por parte do CA.
Relativamente à negociação do regulamento de carreiras disse ser esta, matéria de reflecção por
parte deste CA.
Sobre a falta de realização dos processos de avaliação dos anos anteriores disse querer arranjar uma
solução até ao final do primeiro semestre deste ano e relativamente ao ano de 2016 já houve
indicação do CA aos recursos humanos para que se inicie o processo.
Informou que o curso de Agentes de tráfego está a decorrer na normalidade e que se vai iniciar o
segundo curso no dia 06 de março. Sobre os concursos internos para Operador Comercial e
Maquinista informou que estes serão lançados em breve. Disse também ser intenção desta
Administração retomar a formação dos Trabalhadores visto ter verificado que esta não é feita há
muito tempo.
Tomámos nota da disponibilidade do Dr. Rui Dinis em nos receber e discutir as matérias, faltando,
no entanto, respostas mais concretas a algumas das questões.
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