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A FECTRANS e seus sindicatos, tal como as 
restantes organizações que subscreveram o CCTV 
do sector de mercadorias, foram constituídas réus 
num processo ins taurado por  uma out ra 
organização, no sentido de declarar nulas algumas 
das cláusulas do CCTV do sector de mercadorias, 
tendo já o tribunal se pronunciado sobre estas 
matérias.

O pedido era de nulidade das cláusulas 18ª, 43ª, 54ª, 
58ª e 61ª, tendo o tribunal considerado improcedente 
a maior ia do pedido formulado,  tendo-se 
pronunciado apenas em duas cláusulas.

Na cláusula 18ª fixa com imperativo a interpretação 
que esteve na base da negociação, nos seguintes 
termos:
A classificação de um período de tempo ao serviço da 
e n t i d a d e  e m p r e g a d o r a  c o m o  t e m p o  d e 
disponibilidade pressupõe, para além dos casos 
específicos previstos na parte final da cláusula, a 
verificação dos seguintes requisitos: 

1. O período em causa não seja intervalo de 
descanso, descanso diário ou descanso 
semanal; 

2. Seja de duração previsível e previamente 
conhecida do trabalhador, devendo a sua 
comunicação, por força do disposto no 
art.º. 2.º, c), do DL nº 237/2007, ser efectuada 
antes da partida ou imediatamente antes do 
início efectivo do período em questão; 

3. O trabalhador não esteja obrigado a 
permanecer no local de trabalho; 

4. O trabalhador se mantenha vinculado à 
realização da actividade em caso de 
necessidade, ou seja, a retomar a condução 
do veículo ou executar qualquer outra tarefa. 

Na cláusula 54ª determinou que a mesma deve ficar 
reduzida â seguinte redacção:
1.  Na pendência de contrato de trabalho, o 

e m p r e g a d o r  n ã o  p o d e  c o m p e n s a r  a 
retribuição em dívida com crédito que tenha 
sobre o trabalhador, nem fazer desconto ou 
dedução no montante daquela.

2.  O disposto no número anterior não se aplica, 
nas situações previstas no artigo 279.º, 
número 2 do Código do Trabalho

Esta cláusula já tinha sido questionada junto da 
ANTRAM, porque se detectaram alguns conflitos em 
torno da mesma, esta decisão apenas ajuda a 
clarificar algo que já se reconhecia estar mal e que 
precisava ser melhorada, tal como outras cláusulas 
para as quais apresentámos já propostas.

Se este processo criou alguma expectativa, a decisão 
do tribunal demonstrou que no essencial o caminho 
que é necessário fazer, é conjuntamente com a 
negociação dos salários, melhorar cláusulas e isso 
faz-se por negociação, apoiada na mobilização dos 
trabalhadores e não por decisões de tribunal.
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Tribunal pronunciou-se sobre:
CCTV DO SECTOR DE MERCADORIAS

É  P R E C I S O  N E G O C I A R  -  A 
FECTRANS apresentou propostas 
à ANTRAM e ANTP para em 2022 
se valorizarem os salários e cláusu-
las remuneratórias, entendendo que 
de imediato é necessário a actuali-
zação das ajudas de custo, para fazer 
face ao aumento do custo de vida e 
novas realidades nalguns países, em 
particular no Reino Unido.

A resposta da ANTRAM foi de que, 
sem conhecer a decisão do tribunal 
sobre o processo atrás referido, 
tinha dificuldade em fazer qualquer 
negociação, porque se a decisão 
fosse outra, a estrutura central do 
CCTV era posta em causa, tal como 
afirmou numa reunião no âmbito da 
DGERT.

Bem, agora a decisão é conhecida e 
todas as partes já foram notificadas 
da mesma, deixa de haver este argu-
mento para não haver negociação, 
pelo que iremos continuar a insistir, 
desde já, para que se negoceie a revi-
são do CCTV, tendo como base 3 
eixos principais;
· A melhoria dos salários e das 

cláusulas remuneratórias;
· A melhoria de cláusulas que 

estão identificadas e que são 
motivos de conflito, devido a 
interpretações diversas da sua 
redacção;

· A melhoria dos direitos laborais.

Entretanto iremos promover a dis-
cussão com os trabalhadores, acerca 
de novas propostas a fazer às associ-

ações patronais, porque a situação 
agrava-se diariamente, devido ao 
brutal aumento do custo de vida.

A LEI É PARA CUMPRIR - Do balan-
ço feito da aplicação do Acordo Qua-
dro das Cargas e Descargas, de que 
resultou o decreto lei sobre a maté-
ria, consideramos que foi importan-
te o trabalho feito, mas que é preciso 
continuar a intervir para obrigar ao 
cumprimento da Legislação sobre a 
matéria.

Temos apresentado denuncias de 
situações que nos são relatadas 
sobre incumprimentos do Decreto-
Lei, mas é preciso continuar a insis-
tir, apelando-se aos trabalhadores 
que sejam os primeiros defensores 
dos seus direitos.
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