
Informação
23 Janeiro 2023DO GRUPO TRANSDEV

PROPOSTAS INSUFICIENTES
Decorre o processo de negociação da revisão dos salários e na última reunião, a administração da 
Transdev propôs uma actualização salarial de 55€ no salário base para os motoristas, 70€ para 
oficinais e 60€ para os restantes trabalhadores, assim como 0,05€ (cinco cêntimos) de 
actualização do subsídio de refeição para os motoristas e 0,50€ para os restantes trabalhadores.

Isto traduz-se para o nível zero dos motoristas de serviço público, que se passaria dos actuais 
735€+25%=918,80€, para 790€+25%=987,50€, o que significa uma percentagem de aumento 
abaixo da inflação verificada, que segundo o Banco de Portugal foi de 8,12%, valor na base do qual 
já se garantiram, no mínimo, aumentos de salários noutras empresas do sector.

VALORIZAR OS SALÁRIOS É PRECISO
Da parte do STRUP/FECTRANS, apresentámos uma proposta, com os seguintes 
valores, que mantemos, apesar de haver toda a abertura negocial, desde que haja 
evoluções nas propostas da administração da Transdev.

Ü Tabelas Salariais

Ø Actualização de 100€ no salário 

Ø A l a r g a r  o  n í v e l  7  a  t o d o s  o s 
trabalhadores.

Ü Cláusula 44 - Diuturnidades 2% e incluir 
anuidades todos os anos;

Ü Cláusula 52 - Abono para falhas 25,00€;

Ü Cláusula 53 - Agente único 25% com a 
inclusão de todo o tempo de trabalho 
efectivo;

Ü Cláusula 54 - horário partido-180,00€;

Ü Cláusula 55 - Subsídio de alimentação-
7,00€ para todos os trabalhadores fixos, 
8,00€ para todos os trabalhadores moveis;

Ü Cláusula 56 - Refeição deslocada 11,00€;

Ü Cláusula 57 - Segunda refeição 5,50 €;

Ü Alterar a definição da atribuição da 
refeição deslocada,  tendo como 
referência a aérea geográfica da CIM ao 
qual o motorista está afecto.

Ü Criar  uma nova cláusula para a 
atribuição do Pequeno Almoço (antes 
das 6,00h);

Ü Para os motoristas dos expressos, a 
atribuição da 2ª refeição após as 8h00 de 
trabalho efectivo.

Ü Cláusula 58-Alojamento e Deslocações 
no continente
Ø a) Ajuda de Custo diária nacional 

completa (início antes das 14h30) - 
75,00€;

Ø b) Ajuda de Custo diária nacional parcial 
(início após as 14h30)  - 65,00€;

Ø c) Ajuda de Custo diária nacional parcial 
(Términus até as 21h00) - 30,00€;

Ø d) Ajuda de Custo diária nacional parcial 
(Términus após as 21h00) - 45,00€

Ü Cláusula 59- Deslocação estrangeiro

Ø a) Ajuda de custo diária estrangeiro 
completa (início antes das 14) - 100.00€

Ø b) Ajuda de custo diária estrangeiro 
completa (início apos as 14h30) - 85,00€

Ø c) Ajuda de custo diária estrangeiro 
completa Términus até as 21,00) - 
45,00€

Ø d) Ajuda de custo diária estrangeiro 
completa Términus apos as 21,00) - 
60,00€

O STRUP NA DEFESA DOS TRABALHADORES - No âmbito da FECTRANS, o STRUP participa 
nestas negociações, tais como em todas, na defesa dos interesses de classe dos trabalhadores e os resultados 
serão sempre melhores, quanto mais se aprofundar a unidade dos trabalhadores neste Sindicato, que como tem 
demonstrado, é coerente, não assumido uma posição hoje e outra no dia seguinte.

Até à próxima reunião de negociação, que será dia 10 de Fevereiro, iremos das mais variadas formas, discutir 
com os trabalhadores das empresas do Grupo Transdev, que caminhos iremos seguir nesta negociação, para 
defender aquilo que é comum a todos, a valorização dos salários e das condições de trabalho. É no STRUP que 
os trabalhadores das empresas do Grupo Transdev melhor defenderão os seus interesses e direitos. 
Sindicaliza-te no STRUP, o sindicato da FECTRANS/CGTP-IN nestas empresas.
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