
 

 

 

Salários/Progressões - Desvalorização, Discriminação e Injustiça 
 

A atual Mesa da SCML recusa aumentar os salários dos trabalhadores em regime de contrato individual de 
trabalho, justificando esse facto com o congelamento dos mesmos na função pública, sem atualização desde 
2009. No entanto, quando se trata da atribuição de Seguro de Saúde Privado, que em pouco ou nada beneficiou 
os trabalhadores, e Progressões Extraordinárias, a equiparação com a função pública deixa de ser importante. 
 
Com efeito, os trabalhadores têm direito a progredirem e a Mesa sabe que não existe qualquer constrangimento 
para que os mesmos não tenham o seu salário atualizado. Como foi referido no dia 24 de maio de 2016, durante 
a apresentação do Relatório de Contas de 2015, a SCML “encerrou o ano de 2015 com um resultado positivo 
líquido de 5,8 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 17,6% em relação ao ano anterior.” O que 
existe é falta de vontade e dessa forma poupa-se dinheiro, ou investe-se noutras áreas, à custa da desvalorização 
dos trabalhadores. 
 

Exigimos: 
 

• atualização do salário para todos os trabalhadores em regime de contrato individual de trabalho, mantendo-
se a diferenciação em todos os graus; 

• o descongelamento das progressões, fazendo progredir quem tem direito, e foi prejudicado pelas regras 
convenientemente criadas pela SCML, não contemplando os trabalhadores que há tanto aguardam. 

• o cumprimento da valorização profissional, correta e justa; 

• a eliminação das propostas apresentadas pela Mesa, que visam dificultar ainda mais o direito à progressão. 

Emprego - Fazer mais sempre com menos 
 

É gritante a falta de pessoal nos diversos estabelecimentos, em particular nos de saúde e ação social, 
com claro prejuízo para os serviços, e sua qualidade, assim como as condições de trabalho de quem neles exerce funções. 
 

A falta de pessoal leva a que muitos trabalhadores façam um elevado número de horas e turnos consecutivos, muitas das 
vezes nem são pagos (de borla), prejudicando a sua vida, a sua saúde, aumentaram em 2015 os acidentes de trabalho, 
assim como afetando a motivação individual e trabalho em equipa. A Mesa e as chefias diretas sabem disto, mas continuam 
a colocar de parte reforçar o pessoal ou substituir quem sai, dizendo que se trata de opções de gestão e, com a propaganda 
vai escondendo a realidade. Existem neste momento perto de 100 trabalhadores, contratados pela SCML nos 
equipamentos do ISS sob sua gestão, que correm o risco de serem despedidos. Ao mesmo tempo perdura a inacreditável 
situação das Ajudantes Familiares, perto de 300, como falsos recibos verdes, cada vez mais exploradas pelas decisões desta 
administração. É tempo de dizer basta. 
 

Exigimos: 
 

• o reforço e o fim da redução de pessoal nos serviços de forma injustificada; 

• o fim de todas as situações de precariedade existentes dos trabalhadores que hoje já estão na SCML, mas que 
ainda não possuem vínculo contratual; 

• afetar os trabalhadores contratados pela SCML, que estão nos equipamentos do ISS, a outros equipamentos, 
se a gestão for alterada, tornando os contratos precários em definitivos; 



• a criação de uma carreira para as Ajudante Familiares que lhes permita ter um contrato digno, deixando de 
ser considerados como profissionais liberais; 

• condições dignas de trabalho, assumindo a segurança e saúde dos trabalhadores na sua totalidade; 

Horários - Chega de abusos e incumprimentos 
 

O incumprimento reiterado e generalizado por parte dos responsáveis da SCML dos horários é a regra em muitos 
serviços, permitindo aos mesmos sacrificar os trabalhadores a troco de “pseudo” compensações de dias, mas 
quem trabalha fica sempre prejudicado. Usa-se e abusa-se ilegalmente de normas que desregulamentam o 
horário, de forma arbitrária, como se fosse tudo normal, alegando sempre a qualidade do serviço prestado e 
bem estar dos utentes. 
 

Exigimos: 
 

• O pagamento de todo o trabalho extraordinário realizado e a retirada das propostas apresentadas em sede 
de negociação do A.E. que mais não visam do que flexibilizar horários e pretendem, na prática, desregular e 
não pagar; 

• A aplicação imediata do regime de 35 horas semanais a todos os trabalhadores, incluindo os funcionários da 
função pública, considerando inaceitável a posição da Mesa que há dois anos se recusa negociar um acordo 
que o permita; 

• O cumprimento legal das horas de trabalho, sem exceções ou “conveniências de serviço” que exigem a muitos 
trabalhadores um esforço continuo e acrescido; 

• A conversa do trabalho em equipa e direitos iguais não passa disso mesmo quando se tratam de direitos dos 
trabalhadores. 

 

Mas não se ficam por aqui 
 

Pretendem alterar o SGAD (Sistema da Avaliação) tornando-o bianual, prejudicando, mais uma vez os 
trabalhadores que, para poderem subir de nível e ver a sua remuneração aumentar, terão de esperar quatro 
anos e não três. Isto apesar de, para a Mesa, qualquer tempo definido seja indiferente. Alega-se novamente que 
é para equiparar ao SIADAP (da função pública) e lá se vai o argumento de ser privada. 
 

• Já apresentámos para discussão uma proposta de sistema de avaliação para os trabalhadores, não 
responderam. 

• Discrimina-se na majoração de férias apesar de, na palavra dos dirigentes, ser uma situação injusta que 
importa resolver, mas que só não o fazem porque não querem. 

• Dezenas de trabalhadores com habilitação superior permanecem sem reclassificação ao mesmo tempo que 
se recruta externamente – exigimos prioridade no recrutamento interno antes de se fazer externamente. A 
Mesa recusa. 

• Pedidos de mobilidade por razões de saúde ou no âmbito da parentalidade, comprovados, são recusados 
sucessivamente, prejudicando trabalhadores, e suas famílias, serviços e utentes. 

 

Na atual negociação do A.E. a Mesa pretende acabar com as disposições que existem em regulamento; diminuir 
o valor de cada progressão quando esta existir ou melhor, quando a Mesa quiser; alterar o conceito de carreiras 
profissionais já existentes, o que se não for acautelado pode conduzir à generalização das funções (todos em 
cada carreira fazem tudo); remeter para o seu poder um conjunto de normas a regulamentar, ficando 
desobrigada de negociar com quem quer que seja 
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