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STTAMP -  Sindicato Trabalhadores Transportes Área Metropolitana do Porto, Autor nos 

autos supra referenciados, tendo sido notificado das Doutas Alegações produzidas pelo Réu 

STHA –SINDICATO DOS TÉCNICOS DE HANDLING DE AEROPORTOS na qual invoca - nos artigos 

77º a 82º - a excepção dilatória de inutilidade superveniente da lide, vem RESPONDER à 

mesma nos termos e com os fundamentos seguintes: 

1º 

O Réu “STHA –SINDICATO DOS TÉCNICOS DE HANDLING DE AEROPORTOS” após aduzir  - nos 

artigos 62º a 76º das suas alegações  - a sua argumentação sobre a terceira questão 

interpretativa colocada pela Autor, pugnando que as cláusulas 7ªs referentes às carreiras de 

TTAE, OAE e TMEAA constantes do anexo V do acordo de empresa de 2012 devem ser 

interpretadas no sentido de serem aplicáveis mesmo aos trabalhadores que tenham cumprido 

parte dos requisitos de progressão de carreira em 2009 e 2010, a mesma vem, nos artigos 77º 

a 82º das suas alegações, invocar a inutilidade superveniente da lide nos termos do disposto 

na alínea e) do art. 277º do C.P.C.. 

2º 

Para o efeito alega que, aquando da outorga da procuração forense pela Autor junta com a 

Petição Inicial, já o Réu “STHA” havia “diplomaticamente” conseguido que a entidade 

empregadora, a Ré “SPdH - Serviços Portugueses de Handling, S.A.” procedesse à evolução na 

carreira dos trabalhadores em Dezembro de 2016. 

 



3º 

Para prova do alegado o Réu “STHA” procedeu à junção de um documento (comunicado 

12/2016 elaborado por este datado de 12 de Dezembro de 2016),  

4º 

bem com procedeu à junção de um documento (informação datada de 14 de Dezembro de 

2016 elaborada pelo Autor) no sentido de tentar provar que o Autor se encontrava a reclamar 

como seus “..os créditos da intervenção do Réu STHA.” 

5º 

Com o devido respeito por interpretação diversa, sustenta-se que não se verifica a excepção 

dilatória  inutilidade superveniente da lide invocada pelo Réu, pois senão vejamos. 

6º 

O que foi solicitado a este douto Tribunal foi a emanação de uma decisão sobre o sentido 

interpretativo que determinadas cláusulas do Acordo de Empresa de 2012 outorgado 

originalmente pela Ré “SPdH” e o Réu “STHA” ao qual o Autor aderiu em 2014, em virtude de 

existir divergências sobre tal interpretação entre o Autor e a Ré “SPdH”. 

7º 

Ou seja, não obstante a Ré “SPdH” ter determinado que os critérios de avaliação do 

desempenho dos trabalhadores nos anos de 2009/2010 fossem os definidos no Acordo de 

Empresas de 2007,  fê-lo a título excecional e não por ter aderido à interpretação expendida 

pelo Autor. 

 

 

 



8º 

Tal é o que se pode extrair da nota informativa emanada pela Ré “SPdH”, subscrita pelo 

Diretor-Adjunto dos Recursos Humanos Eric Teixeira no dia 13/12/2016 e remetida via email 

para a Autora, na qual se pode ler: 

“Ora, a Empresa considera que, relativamente a todos os casos passiveis de evolução em 2016, deverão ser 

garantidos os requisitos previstos no contrato coletivo em vigor, ie, um colaborador enquadrado no grau III ou IV 

terá que ter Bom em todos os anos respeitantes ao tempo de permanência. Foi este o entendimento técnico-jurídico 

que esteve na base das decisões anteriores da Empresa, em manter os critérios vigentes no AE atual para as 

evoluções dos Graus III e IV. 

Contudo, após profunda reflexão da Empresa, incluindo uma nova e mais recente avaliação da Comissão Executiva, 

e tendo em consideração o longo período de “congelamento”, foi estabelecido a título excecional o seguinte critério: 

Avaliação de Desempenho: 

-2015: sem alteração, isto é, aplicam-se os critérios definidos no atual Acordo de Empresa; 

- 2010/2009: com alteração, aplicando-se os critérios definidos no anterior Acordo de Empresa (2007) 

Todos os casos abrangidos por esta medida excecional serão alvo de regularização no processamento deste mês.” 

9º 

 Ou seja, não obstante a determinação da Ré “SPdH” (que naturalmente se louva) em aplicar à 

avaliação de desempenho dos trabalhadores relativo aos anos de 2009 e 2010 os critérios 

definidos no AE de 2007 (o que sempre foi defendido pelo Autor) certo é que a mesma ainda 

mantém a interpretação que “….relativamente a todos os casos passiveis de evolução em 2016, 

deverão ser garantidos os requisitos previstos no contrato coletivo em vigor”, isto é, os critérios 

previstos no AE de 2012. 

 

 



10º 

Temos pois que se reputa que o dissenso interpretativo exposto na petição inicial do Autor 

permanece. 

11º 

E permanece não obstante a repercussão eventualmente mais limitada que a decisão deste 

douto Tribunal possa ter nas relações individuais de trabalho dos trabalhadores face à 

determinação da Ré “SPdH”,  

12º 

quer essa determinação da Ré “SPdH” tenha sido fruto das diligências do Réu “STHA”, das 

diligência do Autor, ou de ambas,  

13º 

sendo certo que se reputa no mínimo de estranho que o Réu “STHA” tenha, nas suas 

alegações, invocado que o Autor havia “…enviado comunicado aos trabalhadores reclamando 

como seus os créditos da intervenção do Réu STHA”.  

14º 

Estranho porque da mera leitura do referido documento (junto com as alegações do Réu como 

doc. n.º2) não resulta tal conclusão; Estranho porque o Réu “STHA” assume a determinação da 

Ré “SPdH” como sendo uma vitória integralmente sua quando inexiste qualquer indício para 

tal (com o devido respeito, a informação elaborada pelo Réu tem tanto valor como a 

informação elaborada pelo Autor); Estranho porque a mesma surge após as diversas 

intervenções efetuadas pelo Autor junto da Ré “SPdH”, bem como a disseminação da 

informação na empresa de que se iria recorrer à presente via judicial; Estranho porque o Réu 

“STHA”, enquanto subscritor originário do AE de 2012, podia e devia ter previsto o problema 

em referência e assim pugnado pela introdução de uma norma que acautelasse os direitos dos 



trabalhadores, ou seja, com o mesmo teor da determinação que agora a Ré “SPdH” veio 

implementar. 

 

Termos em que se requer a V. Exa, face ao exposto, que declare improcedente a exceção 

dilatória de inutilidade superveniente da lide invocada pelo Réu “STHA” nos artigos nos 

artigos 77º a 82º das suas Doutas Alegações. 

Mais se requer a V. Exa a junção aos autos da nota informativa emanada pela Ré “SPdH”, 

subscrita pelo Diretor-Adjunto dos Recursos Humanos Eric Teixeira no dia 13/12/2016 e 

remetida via email para o Autor. 

E.R.D. 

 

A advogada 

 

Junta: 1 documento 

 

 


