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COMARCA DE LISBOA 

Juízo do Trabalho de Lisboa – Juiz 7 

 

Processo n.º 30625/16.6T8LSB     Exmo. Sr. Dr. Juiz 

 

STHA – SINDICATO DOS TÉCNICOS DE HANDLING DE AEROPORTOS, Réu 

nos autos à margem referenciados, citado para apresentar as suas alegações 
escritas vem, ao abrigo do artigo 184º, n.º 1 do C.P.T. fazê-lo, nos termos e com 

os seguintes fundamentos: 

 

A. ÂMBITO 
1º.  

O âmbito da presente ação prende-se com as seguintes questões interpretativas: 

1. Saber se a cláusula 72ª do Acordo de Empresa de 2012 deve ser 

interpretada no sentido de que a revisão da regulamentação da avaliação 

de desempenho e potencial pode ser realizada unilateralmente pela 

entidade empregadora, através da emanação de um regulamento interno, 
ou, se pelo contrário, o que resulta dessa cláusula é que tal revisão da 

regulamentação teria de ser realizada, de forma consensual, por todos os 

intervenientes. 

2. Saber se a cláusula 12ª, n.º 2, al. a) e b) do Acordo de Empresa de 2012, 

deve ser interpretada no sentido de permitir à entidade patronal 

estabelecer objetivos individuais relativos ao absentismo dos 

trabalhadores no âmbito do processo de avaliação de desempenho e 
potencial diferentes dos que constam no Acordo de Empresa, ou, se pelo 
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contrário, a cláusula deve ser interpretada no sentido de tal não ser 

permitido. 

3. Saber se 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 da sua aplicabilidade às situações de progressão 

nas carreiras de trabalhadores que em 2009 e 2010 haviam cumprido 

parte dos requisitos de avaliação de desempenho e potencial, mas em 
que o tempo mínimo de permanência só se cumpria em 2015, ou, se pelo 

contrário lhes deve ser aplicável o Acordo de Empresa de 2007. 

 

B. ALEGAÇÕES 
 

a. PRIMEIRA QUESTÃO INTERPRETATIVA 
 

1º.  

A primeira questão sujeita à apreciação deste Tribunal relaciona-se com a 

interpretação da cláusula 72ª do Acordo de Empresa de 2012, nomeadamente 

saber se tal cláusula deve ser interpretada no sentido de que a revisão da 

regulamentação da avaliação de desempenho e potencial pode ser realizada 

unilateralmente pela entidade empregadora, através da emanação de um 

regulamento interno,  

2º.  

Ou, se pelo contrário, o que resulta dessa cláusula é que tal revisão da 

regulamentação teria de ser realizada, de forma consensual, por todos os 

intervenientes. 
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Analisemos. 

3º.  

Dispõe a cláusula 72ª do Acordo de Empresa de 2012, sob a epígrafe – 

“Avaliação de Desempenho e Potencial” – o seguinte: 

“1 — Até 31 de Dezembro de 2014 será revista, com uniformização para todos 

os trabalhadores de todas as profissões abrangidas pelo AE, a regulamentação 
da avaliação de desempenho e potencial.  

2 — Os níveis de avaliação a estabelecer na nova regulamentação serão, para 

todos os trabalhadores: Insuficiente; Suficiente; Bom; Muito bom.” (destacado e 

sublinhado nosso). 

4º.  

Em primeiro lugar, e salvo o devido respeito por opinião contrária, da leitura 

conjunta do n.º 1 com o n.º 2 da referida cláusula, parece-nos resultar que:  

1. A avaliação de desempenho e potencial não se encontra, 

ainda, regulamentada, ou, pelo menos, não de forma 

suficiente no Acordo de Empresa de 2012; 

2. Daí que fosse necessário, para cumprimento do previsto 

no Acordo de Empresa, a revisão da anterior 

regulamentação; 

3. Regulamentação essa a ser adotada pela entidade 

patronal;  

4. Nessa nova regulamentação, a avaliação do desempenho 

e potencial terá de ser conforme os níveis estatuídos nesta 

cláusula do Acordo de Empresa de 2012: insuficiente, 

suficiente, bom e muito bom; 

 

5º.  
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Em segundo lugar e regressando à questão essencial de saber se a cláusula 

deve ser interpretada no sentido (ou não) de ser a entidade patronal a 

regulamentar unilateralmente acerca da avaliação de desempenho e potencial, 

6º.  

Parece-nos que a resposta só pode ser afirmativa. 

7º.  

E isto porque, em momento algum se retira da cláusula 72ª, n.º 1 do Acordo 
de Empresa que a regulamentação relativa ao desempenho e potencial tem 
de ser sujeita a um acordo consensual de todos os intervenientes. 

8º.  

Aliás, a cláusula é omissa quanto ao destinatário, 

9º.  

Parece-nos, no entanto, que a omissão se deve a uma desnecessidade de 
determinar expressamente o destinatário, dado a sua dedução óbvia da 
norma.  

10º.  

Basta pensarmos que o poder regulamentar pertence à entidade 
empregadora. 

11º.  

Regulamentação essa que pode assumir, por exemplo, a forma de 
regulamento interno. 

12º.  
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Ora, nenhum sentido faria que tal revisão tivesse de ser sujeita a um acordo 

consensual de todos os intervenientes, 

13º.  

Sendo que tal não se retira nem de uma análise gramatical da norma – o texto 

da lei não o diz; 

14º.  

Nem de uma análise sistemática da norma – não é pelo facto de não constar 

da cláusula 17ª do Acordo de Empresa a possibilidade da entidade empregadora 

regulamentar sobre essa matéria que se exclui essa possibilidade, 

principalmente quando tal se encontra expressamente previsto quer na cláusula 

72ª quer, por exemplo, na cláusula 13ª do Anexo V relativa à categoria de TTAE; 

15º.  

Nem de uma análise teleológica da norma – o facto de se pretender a 

uniformização da aplicabilidade das regras relativas à avaliação de desempenho 

e potencial a todos os trabalhadores, não significa que haja uma obrigatoriedade 

dos mesmos participarem na regulamentação dessa matéria. 

16º.  

Pelo contrário, todo o sentido faz que seja a entidade empregadora a 

regulamentar a avaliação do desempenho e potencial dos trabalhadores, 
precisamente por ser ela a titular do poder regulamentar, 

17º.  

Esta parece-nos ser a interpretação que resulta, de forma clara e expressa, da 

referida cláusula. 

18º.  
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Além do mais, a interpretação de uma cláusula não pode ser realizada de forma 

isolada e estanque, precisamente porque essa cláusula se encontra incorporada 

num todo regulamentar que lhe dá forma e que lhe atribui um sentido próprio. 

19º.  

Impõe-se, por isso mesmo, uma articulação com as restantes cláusulas do 

diploma em que estão inseridas, neste caso do Acordo de Empresa, as quais 

analisadas globalmente traduzirão o verdadeiro sentido da cláusula em questão. 

20º.  

Daí que se deve atentar, por exemplo, ao que resulta, de forma clara, da cláusula 

54ª do Acordo de Empresa – sob a epígrafe “Prémio de distribuição de lucros” –

, nos termos da qual: 

“1 — É instituído um prémio de distribuição de lucros (PDL), regulado nos termos dos 

números seguintes.  

4 — São beneficiários do prémio todos os trabalhadores da empresa que, no ano 
a que o mesmo se reporta (ano imediatamente anterior ao da sua atribuição):  

a) Tenham prestado um mínimo de quatro meses de trabalho efectivo real, seguidos ou 

interpolados;  

b) Tenham merecido avaliação de desempenho e potencial igual ou superior a 
Suficiente;” (destacado e sublinhado nosso). 

21º.  

Repare-se que a referida cláusula não existia no anterior Acordo de Empresa de 

2007, 

22º.  

Tendo-se estipulado no atual Acordo de Empresa, nomeadamente na cláusula 
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73ª n.º 1, que qualquer valorização salarial se encontrava congelada até 31 de 

Dezembro de 2014,  

23º.  

O que se justificava pelas dificuldades que a entidade empregadora estaria a 

passar. 

24º.  

E, portanto, o espírito da lei consagrado globalmente no Acordo de Empresa de 

2012 era, precisamente, o de dar à entidade empregadora um prazo (até 31 de 

Dezembro de 2014) para que esta implementasse um Sistema de Avaliação de 

Desempenho e Potencial uniforme, 

25º.  

Uniforme no sentido de garantir que passado aquele prazo estipulado na 

cláusula 72ª do Acordo de Empresa, tal sistema de avaliação se encontrava, 

efetivamente, implementado, delimitado e definido. 

26º.  

Sendo certo que esta delimitação teria como objetivo primordial garantir que 

qualquer trabalhador estaria incluído nos quatro parâmetros constantes da 

cláusula 72ª – insuficiente, suficiente, bom e muito bom.  

27º.  

Ao que acresce, ainda, a cláusula 13º, n.º 1 do anexo V do Acordo de Empresa 

em relação às profissões TTAE, OAE e TMEAA – sob a epígrafe “Avaliação de 

desempenho e potencial” – a qual dispõe o seguinte: 

“A avaliação de desempenho e potencial será realizada de acordo com a 
regulamentação em cada momento em vigor na empresa e é atribuída uma 
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classificação qualitativa de acordo com o seguinte:  

Insuficiente; Suficiente; Bom; Muito bom.” (destacado e sublinhado nosso). 

28º.  

Assim, e por tudo o supra exposto, parece-nos resultar claro da norma, quer em 

termos da sua análise literal, quer da própria inserção no contexto de 

regulamentação laboral e, portanto, quer da análise global do Acordo de 
Empresa, que é a entidade empregadora a destinatária da cláusula 72ª, no 
âmbito do exercício do seu poder regulamentar que lhe é, naturalmente, 
inerente. 

29º.  

Acresce, no entanto, que tal poder regulamentar tem de cumprir o estabelecido 

no Acordo de Empresa. 

30º.  

Ora, o Acordo de Empresa, no que à avaliação do desempenho e potencial diz 

respeito, o que dispõe é que a nova regulamentação a adotar (a nosso entender, 

como vimos, pela entidade empregadora) tem de cumprir os níveis de avaliação 

estipulados no n.º 2 da Cláusula 72ª, nomeadamente, “insuficiente, suficiente, 

bom e muito bom”, 

31º.  

Ou seja, o Acordo de Empresa de 2012 apenas determina as classificações 

mínimas para ser alcançada uma progressão de carreira, 

32º.  

Ora, foi isso que se verificou: a Ré SPdH, por regulamento interno, no 
exercício do poder regulamentar que lhe foi conferido, nos termos da 
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cláusula 72º, n.º 1, pelo próprio Acordo de Empresa, reviu o processo de 
avaliação de desempenho e potencial,  

33º.  

E fê-lo em cumprimento do n.º 2 da cláusula 72º,  

34º.  

Isto é, a nova regulamentação adotou as classificações/níveis de avaliação 
em conformidade e em cumprimento com o estabelecido no Acordo de 
Empresa,  

35º.  

O que se comprova pelo Regulamento Interno da empresa, junto como doc. 
4 com a p.i.. 

36º.  

Por outro lado, parece-nos também que se é certo que a progressão de carreira 

e os requisitos para que tal objetivo seja alcançado pelos trabalhadores estão 

regulamentados no Acordo de Empresa, nomeadamente na cláusula 12ª, n.º 1 e 

2 do Acordo de Empresa – sob a epígrafe “Evolução na carreira – Requisitos 

mínimos gerais” –: 

“1 – A evolução na carreira e mudança do grau processar-se-á de acordo com 

o referido no anexo V para cada categoria profissional. 

2 — A evolução nas posições salariais e na carreira não terá lugar se se 

verificar qualquer das seguintes situações:  

(...)” (destacado e sublinhado nosso). 

37º.  
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Já no que à gestão de desempenho diz respeito, o Acordo de Empresa limita-se 

a, no n.º 2 da cláusula 72ª, determinar os níveis de avaliação a estabelecer na 

nova regulamentação, 

38º.  

Regulamentação essa a adotar até 31 de Dezembro de 2014 pela entidade 

empregadora, de forma a oferecer aos trabalhadores uma uniformização da 

mesma. 

39º.  

Que foi o que se verificou: a entidade empregadora adotou um regulamento 
interno, nos termos do qual, e em cumprimento da cláusula 72ª do Acordo 
de Empresa, dispôs uma escala de avaliação com correspondência direta 
à escada definida no Acordo de Empresa. 

40º.  

Neste sentido e em tom conclusivo, cremos que a interpretação da cláusula 
72ª do Acordo de Empresa deve ser no sentido de ser a entidade 
empregadora a sua destinatária, devendo ser ela, de forma unilateral, a 
regulamentar a avaliação de desempenho e potencial. 

 

b. SEGUNDA QUESTÃO INTERPRETATIVA 
 

41º.  

A segunda questão submetida à apreciação deste tribunal relaciona-se com a 

cláusula 12ª, n.º 2, al. a) e b) do Acordo de Empresa de 2012, nomeadamente, 

saber se tal cláusula deve ser interpretada no sentido de permitir à entidade 

patronal estabelecer objetivos individuais relativos ao absentismo dos 

mailto:teives@teives.pt


13/28

 

TEIVES & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL 
REGISTADA 0.A. 40/16  

RUA DOS SAPATEIROS Nº 39, 1º ESQ 1100-576 LISBOA 
TF:213403400 FAX: 213403409 EMAIL: teives@teives.pt 

 

 

trabalhadores no âmbito do processo de avaliação de desempenho e potencial 

diferentes dos que constam no Acordo de Empresa, 

42º.  

Ou, se pelo contrário, a cláusula deve ser interpretada no sentido de tal não ser 

permitido. 

Analisemos. 

43º.  

Dispõe o n.º 1 e a al. a) e b) do n.º 2 da cláusula 12ª do Acordo de Empresa – 

sob a epígrafe “Evolução na carreira - Requisitos mínimos gerais” – o seguinte:  

“1 — A evolução na carreira e mudança do grau processar-se-á de acordo com 

o referido no anexo V para cada categoria profissional.  

2 — A evolução nas posições salariais e na carreira não terá lugar se se verificar 

qualquer das seguintes situações:  

a) Total de faltas seguidas ou interpoladas, durante o período de permanência 

na posição salarial, para além do limite global correspondente a 12 dias por 
cada ano de permanência requerida;  

b) Faltas injustificadas para além do limite de duas seguidas ou quatro 

interpoladas, no período de permanência na posição salarial;” (destacado e 

sublinhado nosso). 

44º.  

Ora, um dos requisitos de progressão de carreira (além da avaliação do 

desempenho e do tempo de trabalho) é o absentismo,  

45º.  
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E, nos termos estipulados no Acordo de Empresa de 2012, para que tal 

progressão seja possível, o trabalhador não pode faltar, ainda que 

justificadamente, mais de 12 dias por ano, nem pode faltar injustificadamente 

mais de dois dias seguidos ou interpolados por ano. 

46º.  

Assim, no que ao requisito do absentismo diz respeito, estas são as regras 

determinadas pelo Acordo de Empresa de 2012. 

47º.  

E, precisamente porque se trata de um critério autonomizado e 
determinado no Acordo de Empresa de 2012, então a entidade 
empregadora tem de cumprir o que nele foi estipulado. 

48º.  

Parece-nos, no entanto, não ter sido o que se verificou. 

49º.  

A Ré SPdH, mediante circular interna datada de 16-07-2015 estabeleceu para o 

ano de 2015 “(...) a definição prévia do indicador “Absentismo” como um dos 

objetivos a superar individualmente, com um peso de 75% na ponderação dos 

objetivos individuais, num esforço comum para a EQUIPA OPO (todos nós) 

restabelecer os níveis adequados. 

Sendo assim, a UHOPO espera que em 2015 o colaborador não supere 2 dias 

de absentismo, sendo este valor convertido em horas: 

Full Time (7,5h) – 15h 

Parte Time (6h) – 12h 
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Parte Tome (5h) – 10h”   

50º.  

Da referida circular se retira que a entidade empregadora regulamentou esta 
matéria de forma distinta –  e mais desfavorável – do que a forma 

regulamentada no Acordo de Empresa. 

51º.  

Ora, em primeiro lugar, se é uma matéria que se encontra regulamentada no 

Acordo de Empresa, não necessita, à partida, de regulamentação à parte, 

52º.  

Mas, procedendo a entidade empregadora a essa regulamentação externa, a 

mesma terá de ser conforme ao já pré-determinado no Acordo de Empresa, sob 

pena de se verificar uma contradição: o que se verificou no caso dos autos. 

53º.  

Além do mais, e salvo o devido respeito por opinião contrária, parece-nos que a 

fundamentação da Ré SPdH não logra ao referir que a cláusula 12ª da Acordo 

de Empresa se insere no âmbito da Gestão de Carreira e já não da Avaliação de 

Desempenho,  

54º.  

E isto porque, ainda que efetivamente consideremos que o Processo de Gestão 

de Carreiras se encontra regulado no Acordo de Empresa, contrariamente ao 

que sucede com o Processo de Avaliação de Desempenho e Potencial, 

55º.  
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E daí que tenha havido necessidade de regulamentação autónoma pela entidade 

empregadora, o que, como vimos, resulta expressamente do próprio Acordo de 

Empresa – por exemplo, cláusula 12ª, n.º 1 versus 72ª, n.º 1, 

56º.  

E, portanto, ainda que concordemos em dizer que a cláusula 12ª do Acordo de 

Empresa se relaciona com a Gestão de Carreiras, 

57º.  

Tal não significa que o absentismo não afete a avaliação do desempenho e 
potencial. 

58º.  

Assim, o absentismo além de se tratar de um critério que afeta diretamente a 
evolução na carreira, é, também, um critério que afeta a avaliação do 
desempenho do trabalhador, 

59º.  

Sendo certo que a avaliação do desempenho é um parâmetro que se 
subsume à evolução na carreira. 

60º.  

Não podendo, dessa forma, considerar-se (aqui) como relevante essa 
distinção entre gestão de carreira e avaliação de desempenho por forma a 
regulamentar-se diferente e desfavoravelmente uma matéria que já se 
encontra regulamentada no Acordo de Empresa. 

61º.  
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Neste sentido, e em tom conclusivo, cremos que a interpretação da al. a) e b) 
do n.º 2 da cláusula 12ª do Acordo de Empresa deve ser no sentido de não 
permitir à entidade empregadora estatuir objetivos relacionados com o 
absentismo distintos dos previstos pelo Acordo de Empresa de 2012. 

 

c. TERCEIRA QUESTÃO INTERPRETATIVA 
 

62º.  

A terceira questão submetida à apreciação deste Tribunal relaciona-se com as 

cláusulas 7ªas do Anexo V do Acordo de Empresa de 2012, relativas às carreiras 

de TTAE, OAE e TMEAA, nomeadamente, saber se tais cláusulas devem ser 

interpretadas no sentido da sua aplicabilidade às situações de progressão nas 

carreiras de trabalhadores que em 2009 e 2010 haviam cumprido parte dos 

requisitos de avaliação de desempenho e potencial, mas em que o tempo 

mínimo de permanência só se cumpria em 2015,  

63º.  

Ou, se pelo contrário lhes deve ser aplicável o Acordo de Empresa de 2007. 

64º.  

Analisemos. 

A questão que a A. traz aos autos prende-se com o facto do Acordo de Empresa 

de 2012 ter vindo alterar, nomeadamente nas cláusulas 7ªs do Anexo V da 

categoria, por exemplo, de TTAE, os parâmetros do tempo de permanência e de 

avaliação do desempenho, 

65º.  
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Sendo que os trabalhadores que haviam cumprido parte destes requisitos em 

2009 e 2010 se abrangidos pelo novo Acordo de Empresa não evoluiriam na 

carreira, 

66º.  

Mas se, pelo contrário, continuassem abrangidos pelo antigo Acordo de 

Empresa, nos termos dos requisitos que estes previam, já o seriam. 

67º.  

Motivo pelo qual a Autora considera dever aplicar-se o Acordo de Empresa de 

2007 aos trabalhadores que se encontram nesta situação por ser o regime mais 

favorável.  

68º.  

Parece, no entanto, esquecer-se a Autora que tal fundamento não pode ser aqui 

invocado.  

Veja-se. 

69º.  

Esta questão prende-se com o tema da sucessão de instrumentos coletivos de 

trabalho, onde se insere o acordo de empresa – o Acordo de Empresa outorgado 

em 2012 veio revogar o Acordo de Empresa de 2007. 

70º.  

Atente-se, a este propósito, no artigo 503º, n.º 1 e 4 do Código de Trabalho que 

dispõe: 

“1 ‐ A convenção colectiva posterior revoga integralmente a convenção anterior, 

salvo nas matérias expressamente ressalvadas pelas partes. 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2 ‐ A mera sucessão de convenções colectivas não pode ser invocada para 

diminuir o nível de protecção global dos trabalhadores.  

3 ‐ Os direitos decorrentes de convenção só podem ser reduzidos por nova 

convenção de cujo texto conste, em termos expressos, o seu carácter 

globalmente mais favorável.  

4 ‐ No caso previsto no número anterior, a nova convenção prejudica os 

direitos decorrentes de convenção precedente, salvo se forem 
expressamente ressalvados pelas partes na nova convenção.” (destacado e 

sublinhado nosso). 

71º.  

Sobre este assunto, esclarece o Autor DIOGO VAZ MARECOS in Código do 

Trabalho Anotado, Lei 7/2009 de 12 de Fevereiro, Coimbra Editora, pág., 1139 

o seguinte: 

“Do n.º 4 resulta expressamente que a aplicação de nova convenção colectiva 
prejudica os direitos trazidos por convenção colectiva anteriormente 
celebrada, a não ser que as partes o excepcionem no texto da nova convenção 

colectiva. 

Se prejudica aqueles direitos, ou seja, se exclui os direitos resultantes de 

convenção colectiva precedente, estes direitos não se mantêm.  

Não há por isso, lugar à aplicação da teoria da incorporação, segundo a 
qual, haveria uma apropriação individual do contrato de trabalho do 
conteúdo de normas, neste caso as normas de convenções colectivas, 
ainda que revogadas, com aspectos mais favoráveis para os 
trabalhadores.” (destacado e sublinhado nosso). 

72º.  

Ora, se os trabalhadores da A. aderiram ao Acordo de Empresa de 2012, foi 
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por acharem que este era globalmente mais favorável que o anterior. 

73º.  

Tanto assim é que o artigo 74º do Acordo de Empresa de 2012 – sob a epígrafe 

“Revogação da regulamentação colectiva anterior” – dispõe o seguinte:  

“1 — Com a entrada em vigor deste AE revoga-se toda a regulamentação 
colectiva de trabalho relativamente às partes outorgantes e aos 
trabalhadores abrangidos que com este AE esteja em contradição, 

nomeadamente:  

a) O AE celebrado entre a SPdH, S. A., e o Sindicato dos Técnicos de Handling 

de Aeroportos, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 28, 

de 29 de Julho de 2007.  

2 — Consideram as partes o regime deste AE e respectivos anexos 
globalmente mais favorável do que o consagrado nos anteriores 
instrumentos.” (destacado e sublinhado nosso). 

 

74º.  

Como resulta do n.º 1 desta cláusula, o Acordo de Empresa de 2007 foi 

expressamente revogado, não podendo, por isso mesmo, ser aplicável aos 

trabalhadores, 

75º.  

Precisamente porque consideraram que o Acordo de Empresa de 2012 era 

globalmente mais favorável. 

76º.  

Ora, não tendo sido esta questão excecionada, pelas partes, no texto da nova 
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convenção coletiva, não podem agora invocar o princípio da lei mais favorável 

que, neste âmbito, não tem qualquer aplicação. 

77º.  

A tudo o supra exposto acresce, ainda, um facto a nosso ver primordial na 

análise desta questão. 

78º.  

É que o Réu STHA, aquando da constituição de representante legal pelo 
Autor para intentar a presente ação contra os Réus, já havia 
diplomaticamente conseguido que a entidade empregadora procedesse à 
evolução da carreira dos trabalhadores. 

79º.  

Tanto assim é que a 12 de Dezembro de 2016, o Réu STHA enviou 
comunicado aos trabalhadores informando-os precisamente que haviam 
conseguido alcançar um entendimento com a Ré SPdH no sentido de 
proceder, já em dezembro de 2016, ao processamento destas evoluções, 
em comunicado com o seguinte teor: 

“(...)  

2. EVOLUÇÕES NA CARREIRA AE 2012 vs AE 2005  

Como é sabido, há meses que se debate a questão das evoluções que não foram 

efectuadas por força do AE 2012 conter regras quantitativas de avaliação, para efeitos 

de evolução, diferentes das constantes do AE 2005.  

Desde logo, defendemos que não estaria correcto, não evoluir os trabalhadores cujas 

avaliações de 2009/2010 fossem inferiores ao que consta do AE 2012. Tal resulta do 

entendimento que alcançámos com a CE SPdH, i.e. durante o período de congelamento 

(1+3 anos, OE 2011 e AE2012, respectivamente) não contariam, nem a análise de 
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absentismo, nem as avaliações, porquanto teriam que ser analisados os anos 

antecedentes ao congelamento, bem como, os subsequentes.  

Tal resultaria, pelo bom senso e honestidade intelectual, numa ímpar aplicação do AE 

2005 apenas e só nestes casos, e uma única vez!  

Face ao supra descrito, foi possível alcançar um entendimento com a SPdH no sentido 

de proceder, já este mês, dezembro de 2016, ao processamento destas evoluções. 

Congratulamo-nos com a resolução desta matéria, pois há muito que pugnávamos por 

ela e obviamente já havíamos analisado juridicamente, concluindo que o único caminho 

seria sempre o do diálogo, o da diplomacia e clara e inequivocamente, o da substância 

dos argumentos, da honestidade e da seriedade!  

Desejamos a todos os Trabalhadores e respectivas Famílias, um Feliz Natal e um 
2017 profícuo em concretizações pessoais e profissionais!” – doc. n.º 1. 

80º.  

Sendo que o Autor a 14 de Dezembro de 2016, já sabendo que o Réu STHA 
havia diplomaticamente resolvido a questão, enviou comunicado aos 
trabalhadores reclamando como seus os créditos da intervenção do Réu 
STHA – doc. n.º 2.  

81º.  

Intervenção essa através da qual o Réu STHA conseguiu que a entidade 
empregadora, sem necessidade de recurso às instâncias judiciais, por 
decisão da comissão executiva de 8 de dezembro de 2016, procedesse à 
evolução de carreira dos trabalhadores em causa, o que foi nessa data, 
comunicado à Ré STHA. 

82º.  

Pelo que se verifica uma inutilidade superveniente da lide, nos termos da 
alínea e) do artigo 277º do CPC. 
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83º.  

Neste sentido, e em tom conclusivo, consideramos que as cláusulas 7ªas 
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 da progressão de carreira em 2009 e 2010. 

 

Nestes termos, e nos demais de direito do mui douto suprimento de V. Exa., 

requer-se a V. Exa que: 

1. Declare que a interpretação da cláusula 72ª do Acordo de 

Empresa deve ser no sentido de ser a entidade 

empregadora a sua destinatária, devendo ser ela, de 

forma unilateral, a regulamentar a avaliação de 

desempenho e potencial; 

2. Declare que a interpretação da al. a) e b) do n.º 2 da 

cláusula 12ª do Acordo de Empresa deve ser no sentido 

de não permitir à entidade empregadora estatuir objetivos 

relacionados com o absentismo distintos dos previstos 

pelo Acordo de Empresa de 2012; 

3. Declare que as cláusulas 7ªas 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 da progressão de 

carreira em 2009 e 2010. 

Declare, ainda, que se verifica uma inutilidade 

superveniente da lide nos termos da alínea e) do artigo 

277º do CPC no que diz respeito à terceira questão 
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interpretativa. 

 

Nos termos do disposto no artigo 4º, nº1, alínea f), do RCP, a Ré beneficia de isenção 

de custas. 

Prova Testemunhal: 

1 – José Mendes Maridalho, a notificar na Rua Sylvio Rebelo nº 2, 1º e 2º, 1000-282 

Lisboa; 

2 – Carlos Cruz, a notificar na Rua Visconde Seabra, 22 – 2º ESQ, 1700-370 Lisboa. 

 

Junta: 2 documentos e procuração forense (isento de custas processuais, nos termos 

da al. f) do n.º 1 do artigo 4º do R.C.P.) 

A ADVOGADA ESTAGIÁRIA: 

 

MARIA MECA 

ADVOGADA ESTAGIÁRIA 

CP – 39703L 

RUA DOS SAPATEIROS Nº 39 – 1º ESQ 

1100-576 LISBOA 

NIF 218482426 

TF: 213403400 FAX: 213403409 

maria.meca@teives.pt 

O ADVOGADO: 

 

JOÃO TEIVES 

ADVOGADO 

RUA DOS SAPATEIROS Nº 39 – 1º ESQ 

1100-576 LISBOA 

NIF 209061723 – 8º BAIRRO FISCAL LISBOA 

TF: 213403400 FAX: 213403409 

RESPONSABILIDADE LIMITADA 

teives@teives.pt 
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1. Revisão Salarial  2016 !      
2. Evoluções na Carreira AE 2012 vs AE 2005!

Como é do conhecimento de todos, fizemos em tempo útil, proposta de Revisão Salarial 
2016. Após algumas reuniões, não chegámos a entendimento nenhum, apenas e só pela 
não vontade(!) da Comissão Executiva (CE) da SPdH. Os argumentos apresentados - os 
mesmos de 2015 - não colhem substância relevante para que não se proceda a uma     
actualização salarial. Aliás, se nunca se verificarem tais razões, estaremos no cúmulo de 
nunca haver revisão salarial…  

Por outro lado, os resultados da empresa são cada vez melhores, mais sustentáveis e 
produtores de estabilidade. Um contra-senso puro! Veja-se os resultados de 2015, que 
serão os melhores de sempre, com excepção dos resultados de 2006, i.e. 6,1M€! 

Exortámos a CE a proceder a uma atualização imediata das anuidades da seguinte forma; 

- 1 Anuidade a todos os trabalhadores paga no vencimento de Dezembro de 2016. 
- 13 vezes o valor da anuidade (15,46€) paga de uma só vez, no mesmo vencimento. 

Aguardamos resposta que informaremos de imediato.
2. EVOLUÇÕES NA CARREIRA AE 2012 vs AE 2005 
Como é sabido, há meses que se debate a questão das evoluções que não foram          
efectuadas por força do AE 2012 conter regras quantitativas de avaliação, para efeitos 
de evolução, diferentes das constantes do AE 2005.  

Desde logo, defendemos que não estaria correcto, não evoluir os trabalhadores cujas 
avaliações de 2009/2010 fossem inferiores ao que consta do AE 2012. Tal resulta do    
entendimento que alcançámos com a CE SPdH, i.e. durante o período de congelamento 
(1+3 anos, OE 2011 e AE2012, respectivamente) não contariam, nem a análise de        
absentismo, nem as avaliações, porquanto teriam que ser analisados os anos               
antecedentes ao congelamento, bem como, os subsequentes.  
Tal resultaria, pelo bom senso e honestidade intelectual, numa ímpar aplicação do AE 
2005 apenas e só nestes casos,  e uma única vez! 

Face ao supra descrito, foi possível alcançar um entendimento com a SPdH no sentido de 
proceder, já este mês, dezembro de 2016, ao processamento destas evoluções.         
Congratulamo-nos com a resolução desta matéria, pois há muito que pugnávamos por ela 
e obviamente já havíamos analisado juridicamente, concluindo que o único caminho   
seria sempre o do diálogo, o da diplomacia e clara e inequivocamente, o da substância 
dos argumentos, da honestidade e da seriedade! 
Desejamos a todos os Trabalhadores e respectivas Famílias, um Feliz Natal e           
um 2017 profícuo em concretizações pessoais e profissionais! 

A Direção Nacional do STHA                                                                      Lisboa, 12 de Dezembro de 2016

Sindicato dos 
Técnicos de 
Handling de 
Aeroportos

Avenida dos Estados Unidos da América nº10, R/C - A, 1700-175 Lisboa  Tlm. 93 788 55 06    Tel. 214 099 044   stha@stha.pt ; sthalis@stha.pt www.stha.pt 

Comunicado STHA 12/2016 
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