
Retribuição base categoria profissional de 

motorista nível 0 - Partindo da interpretação 
que têm sobre o salário base (735€, que inclui 
5% de Subsídio de Agente Único), a ANTROP 
propõe:
A 1 Jan. 2022 que o salário base seja 760€; 
A 1 Jul. 2022 que o salário base seja 785€. 
Estes valores têm incluído 5% de SAU e os 
trabalhadores receberiam depois mais 
20% desse subsídio.

Para as restantes categorias é proposto um 
aumento de percentagem igual ao aumento 
dos motoristas

O pagamento do subsídio de férias vencido 
em 01.01.2022 será efectuado tendo por 
referência o valor base de 785€.

Esta proposta significa um aumento de 50€ 
neste ano, o que corresponde à proposta que 
foi apresentada antes do processo de luta que 
foi desenvolvido.

Nesta proposta ficam ainda de fora os 
trabalhadores das empresas filiadas na 
ANTROP a quem não se aplica o CCTV, que 
na nossa opinião não podem ficar de fora 
da negociação.

Subsídio de agente único - A ANTROP 
propõe Integração total do subsídio de agente 
único na retribuição base, em 01.10.2022, 
passando a remuneração base a ser 942€ 
(soma de 785€ mais os 20% de SAU), valor a 
partir do qual se calcula a hora, a hora 
nocturna, o valor do dia, etc.

A questão colocada pela Fectrans é de 
aceitação desta inclusão, desde que seja 
garantido um crescimento nos próximos anos, 
de modo a não ser absorvido pelo Salário 
Mínimo.

Ficaram de consultar os associados sobre a 
cláusula de salvaguarda, que garanta que o 
salário cresça nos próximos 4 anos, no 
mínimo conforme o Salário Mínimo ou 
inflação se esta for maior

Subsídio de refeição -  5,50€ a partir de 
01.04.2022. Todos os trabalhadores que, 
nesta data, aufiram valores superiores 
manterão o direito aos mesmos.

Para receber informação da FECTRANS por email, inscreva-se em: www.fectrans.pt
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Comunicado nº 03/2022 de 30 Março

CUSTO DE VIDA AUMENTA

                SALÁRIOS TÊM QUE CRESCER
Continuam a decorrer os processos negociais com a ANTROP e com a TRANSDEV, 

no que concerne à revisão do CCTV – Contrato Colectivo de Trabalho no primeiro caso e 
para a um ACT – Acordo Colectivo de Trabalho no segundo.

São processos que têm alguns desenvolvimentos e com linhas negociais diferentes, mas 
onde há reivindicações que ainda não foram respondidas.

PONTO DE SITUAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO COM 
A ANTROP - Na eventualidade de haver um 
acordo com a ANTROP o mesmo aplicar-se-á 
às empresas filiadas nesta associação 
patronal, que hoje são menos do que eram na 
altura da última negociação, pela saída das 
empresas da TRANSDEV. 

Para haver aplicação às não filiadas têm de 
haver uma portaria de extensão aprovada pelo 
governo

Nas reuniões e conversas com a ANTROP, a 
p r o p o s t a  r e l a t i v a m e n t e  a o  q u e  f o i 
anteriormente informado, teve algumas 
alterações, nomeadamente nas seguintes 
matérias:



Temos defendido que face ao brutal aumento 
do custo de vida, este subsídio deve crescer 
mais. Com este valor mantém todos os 
restantes pagamentos de subsídios de 
refeição, cujo tema é remetido para um grupo 
de trabalho para discutir a problemática das 
refeições deslocada e penalizada.

Criação de dois níveis – níveis 0A e 7 – De 
acordo com a proposta da ANTROP, a 
passagem do 0 ao 0A (com o valor do salário 
base mais 50% de uma diuturnidade) far-se-á 
de forma automática ao fim de 18 meses, 
todos os trabalhadores que já tenham esse 
tempo, transitam automaticamente

A passagem do 6 para o nível 7 (salário base mais 
7 diuturnidade) é ao fim de 5 anos e passam 

automaticamente todos os trabalhadores que já 
tenham no mínimo 23 anos de antiguidade.

Aqui verificou-se uma redução do tempo de 
permanência para o acesso ao nível 7, 
relativamente à primeira proposta

  
Previsão de horários partidos- Houve algumas 
alterações na propostas, mas mantemos a nossa 
posição desde o princípio.

A questão de fundo que temos colocado é que 
este regime tem que ser de livre adesão do 
trabalhador e não pode ser condição de 
admissão nas empresas ou de celebração de um 
contrato de trabalho a tempo permanente. 

Horário de trabalho – Não há qualquer resposta 
às questões da organização do trabalho, em 
particular na redução do intervalo de descanso..

SERÃO OS TRABALHADORES A DECIDIR

Este é ponto de situação da negociação 

destes dois processos negociais que 

abrangem diversas empresas, que 

apesar de tudo resultam da luta que foi 

desenvolvida, que não está parada, 

apenas a aguardar o resultado da 

negociação.

Lutamos para obter resul tados e 

actualmente são os aqui descritos, pelo 

que brevemente teremos que voltar a 

consultar os trabalhadores, para tomar 

decisões perante os resultados obtidos.

Serão os trabalhadores a decidir o que 

fazer, sem prejuízo, DE desde já, 

transmitirem aos delegados e dirigentes 

sindicais, as opiniões que têm sobre as 

diversas propostas que estão nas mesas 

de negociação.

PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO COM A 
TRANSDEV - Na última reunião os 
representantes patronais da TRANSDEV 
alteraram o valor da tabela salarial e do 
subsídio de refeição e para a reunião do 
próximo dia 4 de Abril, ficaram de 
analisar e responder às seguintes 
questões:

Ÿ Os impactos para a tomada da 2ª 
refeição entre a 12ª e 13ª horas;

Ÿ A nossa proposta para a redução 
do intervalo de descanso;

Ÿ O critério para o tempo de refeição;
Ÿ A nossa proposta de aumento 

salarial.

A TRANSDEV tem na mesa de 
negociação a seguinte proposta de 
valores salariais:

Tabela salarial - aumento de 25€ para 
todas as categorias profissionais;
Subsídio de Agente Único - 25%;
Subsídio de refeição - 7€ a partir de 
2022
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