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NA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÕES DE 28-9-2018,

CONSEGUIMOS UM IMPORTANTE
“ACORDO DE PRINCÍPIOS” QUE SERVE OS
INTERESSES DA CLASSE TRABALHADORA:

 AUMENTOS SALARIAIS DIGNOS PARA DOIS ANOS QUE RECUPERAM
O PODER DE COMPRA!
 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS ACTUALMENTE EXISTENTES NO CCT
(excepto numa redução excepcional e temporária de 24 meses nos
feriados e no trabalho suplementar)!
 AQUISIÇÃO DE NOVOS DIREITOS!

ALCANÇÁMOS OS NOSSOS OBJECTIVOS - A UNIÃO FAZ A FORÇA
O STAD VAI CONVOCAR DE IMEDIATO
UM PLENÁRIO NACIONAL DE TRABALHADORES
PARA DECISÃO FINAL DA CLASSE!

STAD – FORÇA SINDICAL!

Foi já de madrugada que, finalmente, foi assinado um importante “Acordo de
Princípios” entre o STAD (e as restantes organizações da P.O.S.) e as associações
patronais.
Agora, em seguida, este “Acordo de Princípios”vai ser apresentado em PNT –
Plenário

Nacional

de

Trabalhadores

à

Classe

Trabalhadora

para

que,

democraticamente, seja tomada a decisão final.
Vamos seguidamente apresentar os principais pontos deste “Acordo de Princípios”.

***
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 AUMENTOS SALARIAIS DIGNOS PARA DOIS ANOS QUE RECUPERAM
O PODER DE COMPRA!
O “Acordo de Princípios” tem uma vigência de dois anos (24 meses - 2019 e 2020) e inclui os
seguintes aumentos salariais:
CATEGORIAS PROFISSIONAIS

JAN.-2019

JUL.-2019
5%

JAN.-2020

JUL.-2020

5%

4%

5%

4%

VIGILANTE

5%

VAP – APA

5%

TVA e OPERADORES VALORES

3.25%

----------------

3.25%

--------------

CHEFE DE BRIGADA / SUPERVISOR
VIGILANTE CHEFE / CONTROLADOR
RESTANTES CATEGORIAS
PROFISSIONAIS

5%

-----------------

5%

--------------

3%

-----------------

3%

--------------

___________

Para todos os trabalhadores, os subsídios, incluindo o de Alimentação, terão aumentos anuais em
2019 e 2020 na percentagem do IPC (Índice de Preços do Consumidor).
Os Subsídios de Alimentação dos TVAS e dos Op. Valores terão também aumentos anuais em
2019 e 2020 mas, para além do IPC, terão mais um acréscimo de 9 cêntimos diários,

 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS ACTUALMENTE EXISTENTES NO CCT
(excepto numa redução excepcional e temporária de 24 meses nos
feriados e no trabalho suplementar)!
A grande e verdadeira vitória que alcançámos neste negociação é que MANTEMOS TODOS OS
DIREITOS DO CCT – nenhum direito foi eliminado ou reduzido (como o patronato pretendia)!
Porém, ATENÇÃO, para conseguirmos este “Acordo de Princípios” tivemos que fazer a seguinte
negociação EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA somente aplicada aos trabalhadores vigilantes e VAPAPA - A:
 Nos dois anos de vigência do CCT – entre 1-1-2019 e 31-12-2020 - os feriados serão pagos a
50% e as horas diurnas de Trabalho Suplementares serão pagas a 37.5%.
Mas, MUITA ATENÇÃO, para todos os restantes trabalhadores mantêm-se as actuais
percentagens do CCT e, a partir de 1-1-2021, os feriados voltarão a ser pagos a 100% e as horas
diurnas de Trabalho Suplementares voltarão a ser pagas a 50% a todos os trabalhadores.
Todos os restantes direitos do nosso CCT mantêm-se!

 AQUISIÇÃO DE NOVOS DIREITOS!
Por outro lado, conseguimos conquistar novos direitos!
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Concretamente, entre outros direitos, os mais importantes são os seguintes:
 Conseguimos, para os VAP-APAs– A, um Subsidio de Transportes no valor de 40.83 euros
a partir de 1-7-2019;
 Conseguimos, para os TVAs e Operadores de Valores, a fixação de uma compensação em
caso de despedimento colectivo de um mês por cada ano de antiguidade e critérios claros
em caso de despedimentos colectivos;
 Conseguimos, para os Vigilantes que exercem a função de “Fiscal de Exploração de
Transportes Públicos”, um Subsídio de Função no valor de 62.41 euros;

 ALCANÇÁMOS OS NOSSOS OBJECTIVOS - A UNIÃO FAZ A
FORÇA
No inicio do processo negocial o STAD tomou a decisão de, nestas negociações, o nosso
objectivo era claro - MANTER E MELHORAR OS DIREITOS E CONSEGUIRMOS AUMENTOS
DIGNOS!
Com o conteúdo deste “Acordo de Princípios”, cumprimos os nossos objectivos!
Ou seja,
 Sempre com a convicção que era possível manter e melhorar os direitos, recusámos
SEMPRE a rapinagem dos nossos direitos e reivindicámos melhores direitos – e
conseguimos!
 Sempre com convicção que necessitávamos de ter aumentos que repusessem o poder de
compra perdido durante sete anos, reivindicámos aumentos de salários dignos – e
conseguimos!
Para o STAD a posição é clara – foi a consciência, descontentamento, união, organização e
espírito de acção e luta dos trabalhadores e trabalhadoras do Sector que levou a este resultado.
Este espírito de UNIÃO reflectiu-se me todas as circunstâncias – desde os locais de trabalho até
ás empresas e culminou no espírito com que a PLATAFORMA DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS –
P.O.S. sempre actuou em todo o processo negocial!
E, no interior da P.O.S., o STAD contribuiu decisivamente para o resultado final das negociações,
ou seja, para o actual “Acordo de Princípios”! Por isto afirmamos, convictamente -

STAD – FORÇA SINDICAL!
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 O STAD VAI CONVOCAR DE IMEDIATO UM PLENÁRIO
NACIONAL DE TRABALHADORES PARA DECISÃO FINAL DA
CLASSE!
A partir de agora e rapidamente, o STAD vai organizar e realizar um processo democrático de
deliberação da Classe Trabalhadora.
Assim, nos próximos dias o STAD vai organizar um PLENÁRIO NACIONAL DE TRABALHADORES
(descentralizado) PARA DECISÃO FINAL DA CLASSE!
Este “Acordo de Princípios” é bom? È mau?
Na opinião do STAD, é um bom acordo porque conquistámos aumentos dignos e mantivemos e
melhorámos os actuais direitos!
Agora, os trabalhadores e trabalhadoras, democraticamente, têm a palavra para decidirem – é
assim que sempre o STAD funcionou!
E é com esta confiança, hoje, como sempre no passado e, projectando o futuro, que afirmamos:

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS!!!
A PLATAFORMA DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS ESTÁ COESA E FIRME!
As organizações sindicais que compõem a PLATAFORMA DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS –
P.O.S. (STAD, SITESE/FETESE, SINTEL e SINTTAV) durante todo este processo negocial
mantiveram um elevado espírito de confiança, união e convicção nas suas posições.
Esta foi uma das “chaves” do “Acordo de Princípios” assinado nesta reunião.
Desta forma, os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras do sector foram devidamente
defendidos!
Este facto foi de extrema importância para enfrentarmos e vencermos as estratégias patronais e
alcançarmos nesta revisão o nosso objectivo principal:

MANTER E MELHORAR OS DIREITOS E CONSEGUIRMOS AUMENTOS DIGNOS!

A UNIÃO FAZ A FORÇA!
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