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Lisboa 29 de março 2022                                                                                            A Direção                     

A LUTA ESTÁ A DAR RESULTADO! 
 

O descontentamento generalizado dos trabalhadores, com a sua forte participação nos 

plenários gerais em Miraflores, foram determinantes para obrigar o C.A. a sair das suas 

“tamanquinhas”. 

 

 Neste sentido apresentou na última reunião,  realizada no dia 28/03, uma proposta que deu 

origem ao envio de um texto que, considera ser o final, com o seguinte conteúdo:  

  

• Atualização salarial para 25 €; 

• Criação de um grupo de trabalho para assegurar o pagamento dos proporcionais a 

partir de 2017. 

 

• Aceitação das propostas da FECTRANS relativas: 
 

✓ à clausula 6ª – adequação à lei dos direitos relativos à aleitação e amamentação; 
 

✓ à clausula 15ª  - a empresa passa a suportar os custos com a renovação da carta de 

condução; 
 

✓ à clausula 21ª – os intervalos de descanso dos trabalhadores do tráfego serem 

efetuados o mais perto possível de uma Estação; 
 

✓ à clausula 23ª  - na escolha de serviços vagos nos respetivos grupos do tráfego, não 

podem ficar vagas sem preenchimento, respeitando o número de matricula e 

também na consagração de que sempre que haja realocação de carreiras entre 

estações, os efetivos dessas carreiras, terem a primazia em acompanhar a carreira, 

caso queiram, desde que não haja prejuízo operacional para a empresa; 
 

Aceitação de outras propostas relativas: 
 

• às condições para a formação física, cultural, social e profissional; 
 

• à  clarificação das horas do início das aulas para os trabalhadores estudantes e inclusão do dia de 

realização de provas  (escritas ou orais), entre os fatores não penalizadores da majoração das 

férias; 
 

• a transição dos trabalhadores para categoria profissional superior, sempre que estes executem 

funções desse nível de qualificação; 
 



• no que respeita ao horário de trabalho, atingir a média de 8 horas de trabalho para todos os 

motoristas e guarda-freios, em julho de 2024, alterando o cálculo quadrimestral da média, para 

mensal; 

• o pagamento do trabalho extraordinário com acréscimo de 75%, desde que este seja efetuado em 

resultado de situação imprevistas; 
 

• Os trabalhadores com mais de10 anos de trabalho fixo noturno, passem a prestar trabalho em 

horário diurno, por conveniência de serviço, são-lhes aplicados  os aumentos salariais que 

ocorrerem, sendo o subsidio de trabalho noturno, englobado progressivamente na tabela, sempre 

que hajam progressões na carreira; 
 

• Adequação à lei dos  20 dias por falecimento de filhos; 
 

• O valor da antiguidade passa a estar indexado aos escalão H, representando isto um acréscimo 

de 0,67 € por anuidade; 
 

• O subsidio de atividades complementares, passa a estar indexado ao escalão H, o que representará 

um acréscimo de 3,87 €/mês; 
 

• O subsidio de horários irregulares passa também a estar indexado ao escalão H, o que significará 

um acréscimo de 1,55 €/mês; 
 

• É proposto criar uma nova sanção disciplinar, suspensão sem vencimento até 15 dias; 
 

• O subsidio de alimentação será fixado em 10,60 €, tendo um acréscimo de 0,28 €/dia; 
 

• São eliminados os escalões A e B do anexo 1 e o escalão de entrada dos motoristas e guarda-

freios passaria a ser o E1; 
 

• É proposto alterar a categoria profissional de Técnico de atendimento ao cliente , atualmente na 

carreira 5, passaria para a carreira 4 e o nível de qualificação passaria do 2 para o 3. 
 

•  Também  todos os subsídios indexados à tabela, como são o subsidio noturno, de turnos, de 

pronto-socorro e outros terão uma atualização do seu valor, decorrente da alteração do valor/hora 

do trabalho. 
 

Em termos gerais é esta a proposta, considerada final pelo C.A.. Não esquecemos a posição 

inicial do C.A., dizendo que os 10 € na tabela era o seu limite. Não temos duvidas que esta 

proposta, ainda insuficiente quanto aos salários, é o resultado direto do envolvimento 

dos trabalhadores.  
 

Para proceder à discussão com os trabalhadores desta proposta estaremos nas Estações, 
para contactos, de acordo com o seguinte calendário: 
 

Dia 31/03 Musgueira 
Dia 1/04 Pontinha 
Dia 5/04 Cabo Ruivo 
Dia 6/04 Pontinha 
Dia 7/04 Miraflores 
 

A que se seguirão plenários, que se iniciarão no dia 8/04 na Musgueira, dia 11/04 na 

Pontinha, dia 12/04 em Miraflores, dia 13/04 em Santo Amaro e dia 14/04 em Cabo Ruivo. 

 
Lutamos Juntos! Decidimos juntos! 


