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FECTRANS - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações

Aos trabalhadores do Sector Privado Rodoviário de Passageiros
DE QUEM TRABALHA!

Comunicado nº 06/2022 de 18 Maio

ponto de situação da:

NEGOCIAÇÃO COM A TRANSDEV

Relativamente às principais matérias o ponto de 
situação é o seguinte:

TABELA SALARIAL E DIUTURNIDADES - 
Nestas matérias a última proposta da Transdev é 
a seguinte:

Salário Base dos Motorista 732€ e mais 25% de 
Complemento Profissional de Motorista (Subsídio 
de Agente Único)

Diuturnidade – 2% do nível 0 – 14,64€

Nos termos da proposta patronal, são criados 
mais 2 níveis salariais:
Nível 7 – 824,77€ - no qual ingressarão os traba-

lhadores com 24 anos de antiguidade;
Nível 8 – 831,77€ - no qual ingressarão os traba-

lhadores com 28 anos de antiguidade.                                                                   

É admitido pela administração que o salário base 
do motorista do nível 0, mais os 25% de Comple-
mento Profissional de Motorista, durante a vigên-
cia do ACT mantém, pelo menos, o valor actual da 
diferença ao salário mínimo nacional.

Para as restantes funções é proposto uma actu-
alização de 27€.

SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - A proposta patronal 
para este subsídio é a seguinte;

Para os motoristas é proposto um subsídio de refe-
ição de 7,20€/dia, mais 2,20€ que actualmente.

Refeição deslocada 10€ desde que a mesma ocor-
ra a mais de 75km do local de trabalho e a segun-
da refeição 5€ para amplitudes iguais ou superio-
res a 12 horas.

Intervalo de refeição entre a 3ª e a 5ª hora.

Subsídio de refeição para as restantes categorias 
– 5,5€.

TEMPO DE INTERVALO - Nesta matéria a admi-

nistração da Transdev apenas admite a redução 
para 2h30m em Janeiro de 2024, fazendo-se 
depois uma avaliação conjunta para ver da hipóte-
se de reduzir de forma progressiva para as 2h00m 
até 2026.

HORÁRIO NOCTURNO – entre as 20h e as 07 
horas

LOCAL DE TRABALHO – raio de 2km para defi-
nição de local de trabalho é a última proposta da 
administração.

HORÁRIOS PARTIDOS – É proposto pela admi-
nistração, horários com dupla entrada (dois perío-
dos), por adesão voluntária do trabalhador, com o 
mínimo de 2 e máximo de 6 horas, garantindo-se 
as 11 horas de intervalo.

Propõem um período experimental de 3 meses e 
depois acordos anuais com os trabalhadores que 
se voluntariaram e como contrapartida é proposto 
um valor de 170€/mês, pagos nos 14 meses.

FOLGAS E FERIADOS – A administração aceita 
considerar o Carnaval como feriado e o dia de ani-
versário como folga remunerada.

TEMPO PARCIAL - A posição patronal sobre o 
trabalho a tempo parcial é de 35 horas por sema-
na e dois períodos diários.

BENEFÍCIOS SOCIAIS – A administração pro-
põe a atribuição aos trabalhadores de um seguro 
de saúde e melhoria da cláusula respeitante ao 
complemento de subsídio de doença.

FORMAÇÃO – A administração aceita pagar toda 
a documentação profissional necessária para o 
desempenho da profissão de motorista de servi-
ços públicos e pagamento da respectiva forma-
ção.

CONTAGEM DOS DIAS POR FALTA DE 
FALECIMENTO DE FAMILIARES – Contagem 
dos dias úteis em vez dos dias seguidos. <

Têm prosseguido as reuniões com a Transdev, para a elaboração de um ACT – Acordo 
Colectivo de Trabalho para todas as empresas do grupo, num processo que tem sofrido 
alterações positivas, mas que não é ainda uma negociação encerrada, sendo a próxima 
reunião no dia previsivelmente na próxima semana.

últimas propostas patronais
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