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DE QUEM TRABALHA!

Aos trabalhadores do Sector Privado Rodoviário de Passageiros

Comunicado nº 01/2022 de 12 Janeiro

É PRECISO AUMENTAR O SALÁRIO
No passado dia 07 de Janeiro a ANTROP
enviou uma nova proposta, que vem na
sequência do processo de luta que tem vindo
a ser desenvolvido, em que, de um modo
geral, os trabalhadores têm manifestado o
seu descontentamento pela desvalorização
dos salários, que já foi absorvido pelo SMN –
Salário Mínimo Nacional.
Cada vez há mais razões para os
trabalhadores lutarem, por mais e melhores
salários. Por um lado, temos o crescimento do
SMN, enquanto os salários no sector têm
estado, no essencial, estagnados.
Os novos dados da inação vericada e o
aumento de bens e produtos essenciais,
colocam na ordem do dia a necessidade de um
crescimento real dos salários de todos os
trabalhadores do sector privado rodoviário de
passageiros.
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Perante esta nova proposta vamos à
discussão com a associação patronal e como
também está agendada uma nova reunião com
o grupo TRANSDEV para o próximo dia 17 de
Janeiro às 15 horas, faremos depois um
debate e discussão com os trabalhadores do
sector para avaliar as evoluções e decidir os
próximos passos.

NOVAS PROPOSTAS DA ANTROP
(sublinhadas a amarelo)
Retribuição base categoria proﬁssional de
motorista nível 0 (zero) – 752,50€
Na interpretação do que consta na tabela do BTE
35 de 2019, na qual a ANTROP construiu a sua
proposta, entendemos que este valor não inclui
qualquer valor de Agente Único, porque nessa
tabela está diferenciado o que é retribuição
base e o que é a retribuição do valor do
Subsídio de Agente Único integrado, logo o
valor proposto corresponde ao que é
reivindicado na proposta comum entregue em
Julho de 2021.
Integração de 5% de subsídio de agente único
na retribuição base, passando o aludido
subsídio para 15%
Desde que se continue a identiﬁcar e
diferenciar o valor da remuneração base e o
valor que resulta da integração do Subsídio de
Agente Único, entendemos que é discutível
que mais 5% passem a ter impacto no cálculo
do preço hora.

Criação de níveis para todas as categorias
proﬁssionais, com a integração das
diuturnidades na retribuição base e com a
progressão nos níveis efectuada,
exclusivamente, com base na antiguidade,
sendo a antiguidade contabilizada de forma
linear e contínua.
Respondemos que após se acordar o valor da
actualização salarial para esta categorias (na
proposta da ANTROP é omisso), há abertura
para se proceder a essa alteração.
Criação de dois níveis (motoristas) – níveis 7 e
8 , cuja transição do nível 6 para o nível 7 e do
nível 7 para o nível 8 tem lugar mediante a
veriﬁcação cumulativa dos seguintes
critérios:
Ÿ Permanência há 5 anos no nível
imediatamente anterior (6 ou 7);
Ÿ Para a contagem do período mínimo de
permanência considera-se toda a antiguidade
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vencida desde a data da passagem para o
nível 6;

+
·

·
·

Avaliação efectuada tendo por base os
seguintes critérios: assiduidade (33,3%),
sinistralidade (33,3%), desempenho
(33,3%);
A avaliação é efectuada tendo por
referência os últimos 5 anos;
To d o s o s t r a b a l h a d o r e s s ã o
obrigatoriamente promovidos ao ﬁm de 5
anos de permanência no escalão 6 ou 7
após terem completado 5 anos de
antiguidade nesse escalão.

Na nossa resposta referimos que aceitamos a
criação de mais dois níveis desde que seja
com os critérios e regras que já se aplicam – 3
anos de permanência em cada um.
Previsão de horários partidos
Para os trabalhadores do movimento, o
intervalo pode ser aumentado até sete
horas;
·
O período normal de trabalho diário tem a
duração máxima de 7:30 horas;
·
Qualquer alteração à chapa de serviço de
base é considerada como trabalho
suplementar e remunerada como tal.
·

Esta proposta da ANTROP, deve ser alvo de
uma apreciação mais aprofundada e
enquadrá-la na discussão da redução do
intervalo de descanso de 3 para as 2 horas.
Complemento do subsídio de doença
·
Extensão do âmbito de aplicação da
cláusula às situações de convalescença
que geram incapacidade temporária para o
trabalho ocorridas na sequência de cirurgia
em regime de ambulatório.
Estamos de acordo com esta alteração

ser sindicalizado

Faltas justiﬁcadas com retribuição por
falecimento
·
Clariﬁcação que a contagem dos dias de
faltas justiﬁcadas com retribuição é
efectuada em dias úteis de trabalho.
Estamos de acordo com esta alteração, até
porque ela corresponde ao que temos
defendido e é suportada por pareceres da ACT
– Autoridade para as Condições de Trabalho
Clariﬁcação regime de transmissão
estabelecimento
·
Conformação do regime previsto com as
alterações veriﬁcadas, nesta sede, ao
Código do Trabalho;
·
Esclarecimento das obrigações assumidas
pela sociedade transmitente e pela
sociedade transmissária com referência aos
direitos de créditos e aos direitos de gozo
dos trabalhadores cujos contratos de
trabalho são objecto de transmissão.
Esta proposta corresponde a adequar o CCTV
à situação mais favorável introduzida no
Código do Trabalho, através da Lei 18/2021 de
08 de Abril, pelo que merece o nosso acordo.
Criação de um grupo de trabalho para rever os
critérios de atribuição das refeições
Sem prejuízo de um grupo de trabalho para
discutir as regras existentes, entendemos que
isso não pode impedir o aumento imediato do
subsídio de refeição.

