
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

REUNIÃO COM A DRH  
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA 

 

Realizou-se no dia 5 de Abril de 2022 uma reunião com o Dr. Nuno Prata, Diretor de Recursos Humanos da 
SCML, onde abordámos um conjunto de situações que preocupam e são constrangedoras para os 
trabalhadores da logística do Jogos da Santa Casa no armazém do Prior Velho. 
 
O primeiro assunto abordado foi o acordo de empresa da SMCL e de como se encontram as negociações do 
mesmo nesta data. Não nos foi dada qualquer informação sobre a matéria, tendo a SCML alegado o sigilo 
negocial. 
 
Não existindo qualquer informação sobre as referidas negociações é evidente que os trabalhadores 
questionam tanto sigilo e o porquê de não serem informados sobre o que se está a passar nas negociações. 
É um assunto demasiado importante para a vida dos trabalhadores. 
 
Em relação às negociações salariais transmitimos a nossa posição, lembrando que entendemos ser 
primordial que os trabalhadores tenham um aumento salarial ainda no decorrer do ano 2022 com 
retroatividade a 1 de Janeiro 2022. 
 
A atual taxa de inflação, que nesta data é superior a 5%, tem que ser tida em conta na negociação da Tabela 
Salarial. 
 
Abordámos também na reunião o trabalho em dia de feriado e ao fim-de-semana, trabalho extraordinário. 
Aquilo que auferem hoje os trabalhadores nestes dias não é compensador. Além da questão familiar, os 
trabalhadores têm o custo da deslocação. Por isso consideramos que o pagamento do subsídio de refeição 
nestes dias é de inteira justiça. 
 
O último assunto que foi discutido foi a admissão de trabalhadores que estão com contrato a tempo 
indeterminado por via da deslocação de Sacavém para o Prior Velho. São trabalhadores que fazem falta, são 
válidos nas suas tarefas e necessitam de estabilidade profissional para também poderem ter estabilidade 
familiar e acesso ao crédito bancário para aquisição de habitação própria. 
 
Estamos empenhados em conseguir resolver todas as estas matérias junto da SCML. 
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