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defende os teus direitos

SCOTTURB

Acordo com a SCOTTURB
VALORIZAÇÃO DOS SALÁRIOS DOS TRABALHADORES

TEXTO DO ACORDO
Na sequência do processo negocial em curso relativamente às 
condições de transferência dos trabalhadores da SCOTTURB, 
filiados no STRUP/FECTRANS, para a empresa VIAÇÃO 
ALVORADA, a FECTRANS e a SCOTTURB acordaram na 
aplicação das seguintes condições contratuais: 

1. Aplicação do previsto no CCTV ANTROP-FECTRANS, com as 
excepções previstas nos pontos 3 4, 5 e 6, a todos os 
trabalhadores SCOTTURB, que à data, lhes seja aplicado o AE 
STRUP;

2. Actualização da retribuição base da categoria profissional de 
motorista para €785,00 (setecentos e oitenta e cinco euros), 
com efeitos referidos a 1 de Julho de 2022;

3. No que se refere às diuturnidades, será aplicado o regime 
regulado no CCTV ANTROP-FECTRANS com as seguintes 
especificidades:
a) Os trabalhadores que, na data da assinatura do acordo, 

tenham vencido a última diuturnidade há mais de 3 (três) 
anos, transitarão, de imediato para o nível salarial seguinte;

b) Os trabalhadores que, na data da assinatura do acordo, 
ainda não tenham vencido a última diuturnidade há mais de 
3 (três) anos, transitarão para o nível salarial seguinte logo 
que completem esses 3 (três) anos. 

4. As Partes acordam ainda na não aplicação do previsto nas 
seguintes cláusulas do CCTV ANTROP, mantendo-se em 
aplicação o regime actualmente em vigor:
Cláusula 23ª – Tempo de intervalo  
Cláusula 34ª – Trabalho nocturno 
Cláusula 54ª – Retribuição do trabalho em dias de descanso e 
dias feriado

 Cláusula 60ª – Subsídio de alimentação (na condição de ser 
pago obrigatoriamente através de cartão refeição);

5. No que se refere aos locais de trabalho, a SCOTTURB garante 
aos trabalhadores do STRUP que continuarão a observar o 
local de trabalho nos termos definidos actualmente,

6. A SCOTTURB garante ainda que todos os motoristas que, à 
data de hoje, não real izam funções de lavagem, 
abastecimento e parqueamento de viaturas, continuarão, no 
futuro, a não estar obrigados a executá-las. 

7. A partir da assinatura do presente acordo, a todas as novas 
admissões aplicar-se-á o CCTV ANTROP-FECTRANS na 
íntegra.

Entre a FECTRANS (STRUP) e a 
SCOTTURB foi feito um acordo 
com vista a actualização dos 
salários dos trabalhadores, a partir 
de 1 de Julho do corrente ano, 
traduzido na aplicação do CCTV 
recentemente com a ANTROP, 
mantendo-se, no entanto, as 
matérias que hoje são mais 
favoráveis.

O motorista do nível 0 passa a 
auferir a partir de 1 de Julho deste 
ano, 785€+20% de subsídio de 
agente único, que a partir do 
próximo dia 1 de Outubro passa a 
integrar na totalidade a retribuição 
base, com reflexos na valorização 
de todas as rubricas indexadas ao 
valor hora.

Como está previsto no CCTV 
também estes trabalhadores 
passarão a ter garantido que 
durante a vigência do mesmo (5 
anos) , terão garantido, no mínimo, 
um aumento anual do salário base, 
de acordo com o crescimento do 
SMN – Salário Mínimo Nacional, 
ou do valor da inflação verificada, 
conforme o que seja mais favorável 
para os trabalhadores.

A partir de Janeiro do próximo ano 
os trabalhadores com 23 anos ou 
mais de antiguidade, vencerá uma 
nova diuturnidade.

O CCTV pode ser consultado na 
pág ina  da  FECTRANS em:  
Contratação Colectiva * Sector 
Rodoviário de Passageiros * 
Antrop * CCTV entre FECTRANS 
e ANTROP

Este é um acordo que valoriza 
os salários e defende os 
direitos e deverá ser um 

estímulo para a continuação da 
luta pela valorização dos 
salários e das profissões.
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