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COMUNICADO 3/2018 

Realizou-se hoje a primeira reunião de revisão do Acordo de Empresa I (Generalidade dos 

trabalhadores), onde o STMETRO esteve representado por Luís G. Fernandes, Silvéria Rosado e 

Luís Figueiredo. A empresa fez-se representar por Dr. Rui Dinis e pela Diretora da DCH, Dr.ª Paula 

Martins. 

Como pontos prévios ao motivo da reunião, foi criticado a recente contratação de serviços a uma 

empresa externa para a área de assistência técnica em contraponto à promessa de contratação de 

efetivos para a área. 

O Administrador disse que a atual administração tem como desígnio, uma solução estrutural de 

reforço de pessoal efetivo. Porém, admite que há áreas que funcionarão melhor com o recurso à 

contratação externa. 

O STMETRO salientou a importância do momento, em que ainda está aberta a discussão para 

alterações no Regulamento de Carreiras, para se encontrar uma solução para a Fiscalização (Carreira 

e falta de efetivos). 

Sobre as propostas de revisão do AEI, o Administrador enalteceu o trabalho realizado pela atual 

administração e disse não haver disponibilidade financeira para aceder à maioria das propostas de 

alteração apresentadas pelos sindicatos. 

O STMETRO criticou a aparente incapacidade da empresa, ao não pagar no prazo legal o subsídio 

de férias aos trabalhadores que as têm que gozar no mês de janeiro. tanto mais por se tratar de uma 

despesa já prevista e consagrada. 

Referimos não entender o facto de não ter sido aceite nenhum dos pontos da proposta de revisão 

do AEI que apresentámos. nomeadamente aqueles que não implicam encargo financeiro como a 

alteração do período de férias de verão ou o alargamento à generalidade dos trabalhadores da carga 

horária semanal de 35 horas. 

Também a importância de suprimir as clausulas que distinguem os trabalhadores entrados após 

janeiro de 2004. 

Ficou marcada a próxima reunião para o dia 31 de janeiro, onde se discutirá ponto a ponto, cada 

uma das cláusulas propostas para revisão. 

Vão-se realizar já a partir de amanhã vários plenários sectoriais, onde é importante a presença de 

todos, para se construir o futuro. 

 

A Direcção 

23 de janeiro de 2018 
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