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Aos trabalhadores do Sector Rodoviário de Mercadorias

DE QUEM TRABALHA!
Comunicado nº 01/2022

de 12 de Janeiro

CONTINUAR A MELHORAR O CTTV

Está aberto na DGERT – Direcção Geral do 
Emprego e das Relações de Trabalho, um 
processo de conciliação envolvendo a FECTRANS 
e as associações patronais, com vista à revisão do 
CCTV ainda referente ao ano passado, sem 
conclusão devido à resistência patronal em 
discutir seja o que for.

Entendemos que os problemas não se esgotam 
apenas na actualização da tabela salarial, que 
já foi aumentada em 2021 e agora em 2022 
devido à cláusula do CCTV que está indexada à 
taxa de crescimento do SMN – Salário Mínimo 
Nacional.

Há desde logo a necessidade de actualizar as 
restantes cláusulas pecuniárias e melhorar 
cláusulas do CCTV que necessitam de clarificação 
e outras que necessitam mesmo de serem 
alteradas.

Apesar das nossas propostas, esta discussão é 
confrontada com o imobilismo patronal, mas 
vamos continuar a insistir na defesa dos interesses 
dos trabalhadores e na melhoraria do CCTV, 
importante conquista dos trabalhadores.

APRESENTAR PROPOSTAS
Porque o processo na DGERT não foi encerrado, 
é nesse espaço que vamos intervir para que se 
discutam as propostas com vista à revisão do 
CCTV, porque o caminho é, a partir do que existe, 
melhorar o seu conteúdo e não a começar do 
zero.

Estamos em debate com dirigentes, delegados e 
trabalhadores do sector para, no âmbito da 
DGERT, renovarmos as nossas propostas do 
ano passado, devidamente actualizadas em 
função do crescimento já verificado do salário 
base.

Linhas gerais das nossas propostas;
Ä Prolongamento da vigência do CCTV;
Ä Melhoria da tabela salarial e das 

restantes cláusulas de expressão 
pecuniária;

Ä Tratamento de novas realidades do 
trabalho no estrangeiro, em 
particular, no que se refere ao Reino 
Unido em função da sua saída da UE - 
União Europeia;

Ä Claricação do tempo de descanso 
semanal, de modo que não haja 
d ú v i d a  q u e  o  d e s c a n s o 
complementar tem que ser xado 
imediatamente antes ou logo a 
seguir ao dia de descanso semanal:

Ä Claricar que na fórmula de cálculo 
da perda salarial inclui apenas 
conceito de remuneração mensal - o 
salário/retribuição base (cláusula 
44.ª), as diuturnidades (cláusula 
46.ª) e o complemento salarial 
(cláusula 59.ª), caso haja lugar ao 
pagamento destas duas últimas 
prestações pecuniárias; 

Ä Denir de fórmula clara que as 
diuturnidades contam a partir da 
data de entrada na empresa;

Ä Criação da categoria de operador de 
triagem, com colocação no nível VI

Ä Passar o Motorista/Operador de 
Empilhador, Tractores e Gruas, do 
actual nível IX para o VI.



AUMENTO DOS SALÁRIOS
Devido às normas do CCTV de 2018 e melhoradas 
em 2019, os trabalhadores do sector passaram a ter 
aumento do salário base, sempre que haja aumento 
do SMN, sem prejuízo do resultado da negociação 
anual.

Foi assim em 2021 com aumento de 4,724% e de 
2022 em 6,02%, o que afasta o salário base do 
SMN, invertendo-se assim a realidade existentes 
ao logo de quase duas décadas.

Sem prejuízo do resultado da negociação, os 
salários de todos os trabalhadores do sector 
têm que ser actualizados em 6,015% e as tabelas 
salariais dos motoristas passam a ter os 
seguintes valores mínimos a partir de 1 de 
Janeiro deste ano (exemplo com 3 diuturnidades):

Nota: O cálculo está feito na base de 6,015% que é a 
taxa de inflação, dai resulta o valor de 777,16€, que 
deveria ser arredondado para 6.02% (a exemplo do ano 
passado), resultando o valor de 777,20€. No entanto 
sabemos que a ANTRAM considera apenas 6%, de que 
resulta um valor base de 777,05€.

Cargas e descargas

LUTAR PELO CUMPRIMENTO DO CCTV 
E DO DECRETO-LEI

Os trabalhadores do sector tiveram 
uma importante conquista quando se 
conseguiu que a matéria relativa às 
Cargas e Descargas, que consta e está 
clara no CCTV que por si só tem força de 
lei, fosse também objecto da aprovação 
de um Decreto-lei, que dá mais força à 
sua justa resistência.

Não basta que no CCTV e no Decreto-Lei 
esteja claro que não compete aos 
trabalhadores motoristas fazerem 
Cargas e Descargas, é preciso fazer com 
que a contratação colectiva e a lei sejam 
cumpridas.

Estamos a proceder ao levantamento 
das situações onde ainda existem 
situações de incumprimento do CCTV e 
do Decreto-Lei, mas os trabalhadores 
têm toda a força para obrigar ao 
cumprimento da lei, recusando fazer 
aquilo que não têm que fazer.

Qualquer ordem patronal no sentido de 
obrigar os motoristas a fazerem cargas 
e descargas, sem ser nos casos 
excepcionados no CCTV, é ilegal e 
ilegítima e nenhum trabalhador ter que 
cumprir ordens ilegais e não pode ser 
objecto de qualquer sanção.

2021 2022 Aum ento %

Vencim ento 733,07 €    777,16 €     44,09 €   6,02%

Com plem ento Salarial 14,66 €      15,54 €       0,88 €     6,02%

Diutunidades 53,40 €      56,61 €       3,21 €     6,01%

Cláusula 61ª 384,54 €    407,67 €     23,13 €   6,01%

Trabalho Nocturno 73,31 €      77,72 €       4,41 €     6,02%

22 diasde  Subsidio de Risco 165,00 €    165,00 €     -  €       0,00%

Subsídio de Operações 125,00 €    125,00 €     -  €       0,00%

Total fixo 1 548,98 € 1 624,71 €  75,73 €   4,89%

2021 2022 Aum ento %

Vencim ento 733,07 €    777,16 €     44,09 €   6,02%

Com plem ento Salarial 14,66 €      15,54 €       0,88 €     6,02%

Diuturnidades 53,40 €      56,61 €       3,21 €     6,01%

Cláusula 61ª 384,54 €    407,67 €     23,13 €   6,01%

Trabalho Nocturno 73,31 €      77,72 €       4,41 €     6,02%

Total fixo 1 258,98 € 1 334,71 €  75,73 €   6,01%

22 dias Sub. de cargas e descargas (a) 55,00 €      55,00 €       -  €       0,00%

Total fixo 1 313,98 € 1 389,71 €  75,73 €   5,76%

a) Situações excepcionadas no CCTV

2021 2022 Aum ento %

Vencim ento 733,07 €    777,16 €     44,09 €   6,02%

Com plem ento Salarial 21,99 €      23,31 €       1,32 €     6,02%

Diuturnidades 53,40 €      56,61 €       3,21 €     6,01%

Cláusula 61ª 388,06 €    411,40 €     23,34 €   6,01%

Trabalho Nocturno 73,31 €      77,72 €       4,41 €     6,02%

Ajudas de Custo TIR 115,00 €    115,00 €     -  €       0,00%

Total fixo 1 384,83 € 1 461,21 €  76,38 €   5,52%

2021 2022 Aum ento %

Vencim ento 733,07 €    777,16 €     44,09 €   6,02%

Com plem ento Salarial 36,65 €      38,86 €       2,20 €     6,02%

Diuturnidades 53,40 €      56,61 €       3,21 €     6,01%

Cláusula 61ª 395,10 €    418,86 €     23,76 €   6,01%

Trabalho Nocturno 73,31 €      77,72 €       4,41 €     6,02%

Ajudas de Custo TIR 135,00 €    135,00 €     -  €       0,00%

Total fixo 1 426,53 € 1 504,21 €  77,68 €   5,45%

Motoristas do Transporte Internacional

Motoristas do Transporte Nacional Cisternas

Motoristas Transporte Nacional

Trabalhadores que façam cargas e descargas (a)

Motoristas do Transporte Ibérico
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