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CAPITULO IV 
Agente único 

 
CLÁUSULA 16ª. 
(Agente único) 

Proposta de inclusão total do agente-único na tabela 

 

1- …/… 

2- …/… 

 

3- Todos os trabalhadores com a categoria profissional de condutor e de técnico de condução 
e tráfego têm direito a um abono mensal referente ao subsídio de agente único, que é parte 
integrante da sua remuneração base, conforme quadro  remuneratório  II, constante do anexo 
II. 
4- O subsídio referido no nº 1 visa compensar os referidos trabalhadores pelas tarefas 

resultantes da venda de bilhetes de tarifa de bordo. 

 

CAPÍTULO VI 
PRESTAÇÃO DE TRABALHO 

 
CLÁUSULA  21ª. 

(Tempo de intervalo) 
 

3- Eliminar (porque permite a prestação de 6 horas consecutivas de trabalho, sem o acordo do trabalhador e 
o nº 2 desta cláusula já estabelece uma excepção, com o acordo do trabalhador,  ao tempo de intervalo não 
inferior a 1 hora e não superior a 2,30 h, constante do numero 1 desta clausula) 

 
CLÁUSULA  28ª.  

(Trabalho noturno) 
 

O trabalho prestado entre as 20 horas de um dia e as 8. 00 horas do dia seguinte é considerado trabalho noturno. 
 

CAPÍTULO VII 

SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE TRABALHO 

 
CLÁUSULA  31ª.  
(Direito a férias) 

 

1. Todos os trabalhadores têm direito a 25 dias úteis de férias por ano, vencendo-se esse direito 

no dia 1 de janeiro de cada ano civil. 

2. No ano de admissão, o trabalhador tem direito, após seis meses completos de execução do 

seu contrato, a gozar dois dias de férias por cada mês de duração do contrato. 

3. No caso de sobrevir o termo do ano civil antes de decorrido o prazo referido no número anterior 

ou antes de gozado o direito de férias, pode o trabalhador usufrui-lo até dia 30 de junho de 

cada ano civil subsequente. 

4. Da aplicação do disposto nos nº 2 e 3 não pode resultar para o trabalhador o direito ao gozo 

de um período de férias, no mesmo ano civil, superior a 30 dias úteis. 
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5. As férias terão sempre início no primeiro dia a seguir ao período de descanso semanal ou 

folga, salvo se o trabalhador manifestar desejo em contrário. 

6. Considera-se época normal de férias o período compreendido entre 1 de maio e 31 de outubro. 

a) Aos trabalhadores de folga rotativa, a quem não possa ser concedido o gozo do período 

completo de férias, será assegurado um período mínimo de 11 dias úteis de férias. Aos 

trabalhadores do regime de folga fixa, será assegurado, um período mínimo de 10 dias 

úteis. 

b) O trabalhador deverá obrigatoriamente gozar no mínimo 10 dias úteis consecutivos. 

c) Ao pedido de férias efetuado pelo trabalhador relativo ao período mínimo referido na alínea 

a), a empresa terá de dar resposta no prazo máximo de 30 dias. 

d) Sem prejuízo do expresso no número anterior, será assegurado a todos os trabalhadores, 

no mínimo de 3 em 3 anos, um mês de férias na época normal, desde que daí não resulte 

a necessidade de aumentar os quadros da empresa. 

7. A duração do período de férias prevista no nº 1 é aumentada no caso do trabalhador não ter 

faltado ou ter apenas faltas justificadas no ano a que as férias se reportam, nos seguintes 

termos: 

a) Cinco dias de férias com zero faltas totais ou parciais ao serviço; 

b) Quatro dias de férias, com um dia de falta ou até duas faltas parciais a meios períodos 

normais de trabalho diário; 

c) Três dias de férias, com dois dias de falta ou até quatro faltas parciais a meios períodos 

normais de trabalho diário; 

d) Um dia de férias, com três dias de falta ou até seis faltas parciais a meios períodos normais 

de trabalho diário. 

8. Para efeitos de aplicação do disposto no número anterior, não são consideradas as seguintes 

situações: 

a) Férias ou Licença de casamento; 

b) Tolerância de ponto;  

c) Descanso compensatório; 

d) Medicina do trabalho; 

e) Acidentes de trabalho ou Doença profissional; 

f) Formação profissional, interna ou externa, por indicação da Empresa; 

g) Assistência á família, até ao limite do legalmente previsto; 

h) Licença de parto; 

i) Licença ao abrigo da Parentalidade; 

j) Luto; 

k) Cumprimento de obrigações legais; 

l) Todas as ausências requeridas para o exercício de funções de dirigente e de delegado 

sindical, membro da Comissão de Trabalhadores e das Subcomissões de Trabalhadores; 

m) As dadas por motivo de consulta, tratamento e exame médico; 

n) Gozo do dia natalício do trabalhador; 

o) Certificado de incapacidade temporária que resulte de internamento ou cirurgia de 

ambulatório; 

p) Certificado de incapacidade temporária até 3 dias úteis, seguidos ou interpolados, por ano 

civil; 

q) Doação de sangue ou medula óssea até ao máximo de duas vezes em cada ano civil; 

r) Ausências requeridas para o exercício de funções de bombeiro voluntário. 
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s) O tempo de ausência necessário para o dador de médula óssea poder executar a sua 

dádiva, devidamente certificada. 

9. Para efeitos de contagem de dias de férias, consideram-se dias úteis para o pessoal com 

folgas rotativas, aqueles em que o trabalhador devia prestar trabalho por escala normal, sendo 

que, sempre que existam dias de feriados no período de férias concedidos, a empresa 

considerará, tacitamente, esses dias como FOP (Feriado a pedido do trabalhador). 

10. Se, depois de acordado o período de férias, a empresa, por motivo justificado, tiver 

necessidade de alterar ou interromper as férias, o trabalhador tem direito a ser indemnizado 

dos prejuízos que, comprovadamente, haja sofrido em virtude da alteração das suas férias. 

11. A marcação do período de férias deve ser feita, por mútuo acordo, entre o trabalhador e a 

empresa. Na falta de acordo, caberá à empresa a elaboração do mapa de férias.  

12. A empresa obriga-se a permitir o gozo de férias em idêntico período aos cônjuges que 

trabalhem na empresa. 

13. A afixação do mapa de férias respeitará imperativamente o regime legal. 

14. Os trabalhadores que pretendem gozar férias nas regiões autónomas ou no estrangeiro, 

podem acumular as férias de dois anos, mediante acordo com a empresa. 

15. Antes do início das férias, o trabalhador receberá, além da retribuição nunca inferior à que 

receberia se estivesse em serviço efetivo, um subsídio de montante igual a essa retribuição; 

este subsídio será pago por inteiro, no ano civil a que reporta o gozo das férias e logo que o 

trabalhador goze um período de férias igual ou superior a 5 dias úteis consecutivos. 

16. No ano de suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado do trabalhador, se 

se verificar a impossibilidade, total ou parcial, do gozo de direito a férias já vencidas, o 

trabalhador terá direito à retribuição correspondente ao período de férias não gozado e 

respetivo subsídio. No ano da cessação do impedimento prolongado o trabalhador terá direito 

ao período de férias e respetivo subsídio que teria vencido em 1 de janeiro desse ano, se 

tivesse estado ininterruptamente ao serviço. 

17. Os dias de férias que excedam o número de férias contados entre o momento da apresentação 

do trabalhador após a cessação do impedimento prolongado, e o termo do ano civil em que 

esta se verifique, serão gozados no 1.º trimestre do ano seguinte. 

18. Nos casos em que o trabalhador tenha baixa médica, por doença ou acidente, ou exista o 

falecimento de um familiar consagrada nas alíneas b) e c) do nº1 da cláusula 32ª, durante o 

gozo das suas férias, estas ficam interrompidas a partir da baixa médica ou do dia do 

conhecimento do falecimento, desde que o trabalhador comunique imediatamente o facto à 

empresa. 

19. Sempre que cesse o contrato de trabalho, a empresa pagará ao trabalhador, além das férias 

e subsídios vencidos, se ainda as não tiver gozado, a parte proporcional das férias e subsídios 

relativos ao ano da cessação. 

20. O trabalhador pode renunciar, com o acordo da empresa, ao gozo de férias que excedam 20 

dias úteis, sem redução da retribuição e do subsídio relativo ao período de férias vencido, que 

cumulam com a retribuição do trabalho prestado nesses dias. A remuneração de cada dia 

renunciado engloba a retribuição normal do trabalhador. 

21. A prestação compensatória do subsídio de férias dos trabalhadores que, por terem estado 

impedidos para o trabalho, por doença ou parentalidade subsidiada, durante o período relativo 

a um ano civil, deverão solicitar as prestações compensatórias à Segurança Social no prazo 

estabelecido por esta entidade. 
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22. No ano da admissão do trabalhador a majoração dos dias de férias, prevista no nº 7 da 

presente Cláusula, será calculada proporcionalmente aos meses trabalhados, até ao limite do 

previsto. 

 

CAPÍTULO VIII 
FALTAS 

Cláusula 41ª 
Tipos de Falta 

2- 
i) A autorizada ou aprovada pelo empregador, considerando-se desde já, como tal o 

dia de aniversário do trabalhador. Se o aniversário for o dia 29 de fevereiro, o 

trabalhador tem direito, nos anos comuns, a faltar ao serviço no dia 1 de março. 

Caso o trabalhador no dia de aniversário natalício não se encontre ao serviço, 

está autorizada e aprovada a sua falta no primeiro dia útil de trabalho 

imediatamente a seguir. 
CAPÍTULO IX 

RETRIBUIÇÃO 
Cláusula 47ª 

1- Para além da retribuição base, os trabalhadores auferem anuidades com o valor 

unitário de 9,00 €. 

2- As anuidades evoluirão no mesmo percentual da retribuição base. 

 
Cláusula 49ª 

Retribuição do trabalho em dias de descanso e dias feriado 

 
1- O trabalho prestado em dias de descanso semanal ( obrigatório ou complementar) é 

remunerado com o acréscimo de 100%. 

2- O trabalho prestado em dias feriado é remunerado com o acréscimo de 225%, como 

pagamento mínimo de 8 horas. 

3- Eliminar 
Cláusula 53 

Abono para falhas 

1- Os trabalhadores com as categorias profissionais de condutores e promotores 

receberão a título de abono para falhas um valor de 25,00 € x 14 meses. 

2- eliminar 

3- Manter 
Cláusula 54ª (nova) 

Subsídio de horários irregulares 

1. Consideram-se em regime de horários irregulares para efeitos desta Cláusula, os 

trabalhadores que, mantendo embora os limites máximos do período normal de trabalho, 

estejam sujeitos a variações diárias ou semanais na hora de início e termo do período de 

trabalho, para garantia da satisfação de necessidades diretamente impostas pela natureza do 

serviço público prestado pela Empresa. 

2. Os trabalhadores que estejam sujeitos a horários irregulares têm direito a um subsídio mensal 

de 2,6% sobre a remuneração base do escalão G da tabela do anexo I. 

3. Este subsídio não é cumulável com o subsídio de turno, de isenção de horário de trabalho ou 

de ajuramentação e, sobre ele, não será calculado qualquer outro subsídio ou abono. 
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4. O direito a este subsídio cessa quando o trabalhador deixe de estar sujeito a este regime de 

trabalho. 

(renumerar a partir daqui) 
Cláusula 56ª 57 

Transporte 

1- Manter 

2- Manter 

3- Manter 

4- Os trabalhadores que iniciem ou terminem o serviço entre a 1 hora e as 6 horas 

receberão um subsídio de transporte, único, por jornada de trabalho, no montante de 3 

euros. 
CAPÍTULO XIII 

PODER DISCIPLINAR 
 

Cláusula 62ª.  
(Poder disciplinar) 

1. Considera-se infração disciplinar a violação de algum dos deveres consignados neste Acordo, 

bem como dos decorrentes do contrato individual de trabalho. 

2. O poder disciplinar é exercido pela Empresa, mediante processo disciplinar escrito, o qual, 

finda a instrução, será submetido à Comissão de Disciplina. 

3. O procedimento disciplinar caduca se a instrução não for iniciada dentro de 30 dias 

subsequentes àquele em que a Empresa ou o superior hierárquico do arguido tomou 

conhecimento da infração. 

4. Concluídas as diligências probatórias e logo após os formalismos previstos na lei, a Empresa 

dispõe do prazo de trinta dias para proferir a decisão final, devidamente fundamentada, nunca 

devendo o processo disciplinar exceder o prazo de um ano a contar do conhecimento da 

infração, entendendo-se por conclusão a notificação da decisão ao arguido. 

Cláusula 63ª.  

(Processo disciplinar) 

1. As responsabilidades terão sempre de ser apuradas mediante processo disciplinar, conduzido 

por um instrutor nomeado pela Empresa, o qual será devidamente elaborado com audição das 

partes, testemunhas e consideração de tudo o que puder esclarecer os factos e conterá 

obrigatoriamente, uma fase de instrução, uma nota de culpa, da qual conste a descrição dos 

comportamentos imputados ao arguido, com indicação das normas infringidas e das que 

preveem a sanção aplicável, bem como o parecer da Comissão de Trabalhadores nos casos 

de despedimento, devendo ser facultado ao arguido a consulta do processo disciplinar, 

durante o prazo de que dispõe para apresentar a sua defesa à nota de culpa. 

2. A nota de culpa deve ser reduzida a escrito e será entregue ao arguido por meio de carta 

registada com aviso de receção ou através de recibo. 

3. O trabalhador no prazo máximo de 3 dias úteis, decorrida que seja a dilação de 15 dias, após 

a receção da nota de culpa, poderá apresentar a sua defesa por escrito, e juntar rol de 

testemunhas ou depoimentos testemunhais escritos. 

3.1. A Empresa solicitará a comparência das testemunhas ou o seu depoimento por escrito. 

4. Caso o processo disciplinar esteja elaborado com vista ao despedimento com justa causa do 

arguido, dispõe este de um prazo de cinco dias úteis, a contar da data em que se considere 

notificado da nota de culpa, prazo esse que deverá ser claro e inequivocamente referido 

naquela peça do processo disciplinar. 
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5. No caso de a comunicação expedida com aviso de receção, nos termos do nº. 2, vir a ser 

devolvida, considerar-se-á a notificação como efetuada na data da devolução do aviso. 

6. Qualquer sanção aplicada com a nulidade ou inexistência do processo disciplinar, é 

considerada nula nos termos deste acordo, podendo ainda obrigar a Empresa a indemnizar o 

trabalhador por eventuais prejuízos e danos morais, nos termos gerais de direito. 

7. Preparado o processo para decisão, este será enviado à Comissão de Disciplina para 

elaboração do seu parecer relativo ao procedimento a adotar e à sanção proposta, se for caso 

disso. De seguida, ele será enviado com o referido parecer à Empresa. 

8. Se a Empresa ou a Comissão de Disciplina entenderem que o processo não está elaborado 

com suficiente clareza, ou apresenta lacunas, poderão reenviá-lo ao instrutor, com a indicação 

expressa e precisa dos pontos que, em seu entender, deverão ser aclarados. Neste último 

caso, o instrutor terá um prazo máximo de 20 dias para proceder às diligências pretendidas. 

Logo que as efetuar, deverá voltar a enviar o processo à Comissão de Disciplina ou à 

Empresa, consoante os casos. 

9. Sempre que o trabalhador discorde da sanção que lhe foi aplicada, poderá requerer a sua 

revisão junto da Empresa, da qual nunca poderá resultar o agravamento da penalidade que 

lhe havia sido aplicada. 

10. O pedido de revisão previsto no número anterior, será apresentado no prazo de 30 dias após 

conhecimento da decisão e desde que seja fundamentado em elementos novos e 

significativos para o processo, ou na presumível contradição de elementos do processo que 

influenciaram a decisão. Para efeitos da revisão, será facultada ao Sindicato, sempre que este 

o requeira, uma cópia do processo disciplinar, no prazo máximo de 5 dias, após a receção do 

requerimento acima referido na Empresa. 

11. Da aplicação das sanções previstas na Cláusula 64ª. (Sanções Disciplinares), pode o 

trabalhador recorrer sempre, pessoalmente ou através do seu sindicato, para os tribunais 

competentes, suspendendo-se a sanção aplicada até à sentença proferida por estes. 

12. No caso de a sanção ser a de despedimento, deverá ser entregue cópia da mesma ao 

interessado e às organizações representativas dos trabalhadores. 

13. O trabalhador arguido no caso previsto no número anterior, dispõe de um prazo de cinco dias 

úteis contados da receção da decisão final que aplica a sanção, para requerer judicialmente 

a suspensão do despedimento, nos termos regulados no Código de Processo de Trabalho. 

14. Nos casos previstos na lei, a Empresa poderá suspender preventivamente o trabalhador sem 

perda de retribuição e de todas as regalias durante o tempo que durar a suspensão. Porém, 

tratando-se de trabalhador que seja representante sindical ou membro da Comissão de 

Trabalhadores em efetividade de funções, não obsta a que o mesmo possa ter acesso aos 

locais e atividades onde normalmente se consubstancia o exercício dessas funções. 

15. A Empresa vincula-se a facultar a fotocópia de todos os elementos do processo disciplinar, 

em cada fase do mesmo, ao sindicato representativo do trabalhador, no prazo de 3 dias úteis 

após a receção da solicitação daquela entidade. 

Cláusula 64ª. 

(Comissão de disciplina) 

1. Todos os casos passíveis de sanção disciplinar, suscetíveis de inserção no cadastro do 

trabalhador, serão submetidos à Comissão de Disciplina prevista no nº. 2 da Cláusula 63ª. 

2. Esta comissão é constituída por 4 vogais designados pelos trabalhadores e 4 nomeados pela 

Empresa. 

3. Os vogais representantes dos trabalhadores serão designados pelos sindicatos outorgantes. 
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4. A comissão de disciplina recorrerá a assessores sempre que o julgue necessário ou quando 

tal for solicitado pelo próprio arguido. 

5. Por cada vogal efetivo será simultaneamente designado um vogal substituto para os casos de 

impedimento daquele. 

6. Os representantes dos trabalhadores na Comissão de Disciplina poderão ser substituídos, 

quando os trabalhadores o considerem necessário, pelo mesmo processo como foram 

designados. 

7. A Empresa obriga-se a facultar o pessoal e meios de trabalho necessários, para que a 

Comissão de Disciplina possa exercer a sua atividade. 

8. É facultada ao trabalhador a livre consulta do seu processo na Comissão de Disciplina. 

Cláusula 65ª. 

(Sanções disciplinares) 

1. As infrações nos termos deste Acordo, poderão ser objeto das seguintes sanções, de acordo 

com a gravidade dos factos: 

a) Advertência; 

b) Repreensão registada comunicada por escrito ao infrator; 

c) Suspensão sem vencimento até 10 dias; 

d) Despedimento com justa causa; 

2. As sanções têm carácter educativo, pelo que não poderão ser consideradas em posteriores 

faltas, a não ser que se trate de casos de reincidência manifesta sobre a mesma matéria ou 

de acumulação de faltas, embora sobre matérias diferentes. 

3. Para a graduação da pena, serão tomados em consideração os próprios factos e todas as 

circunstâncias atenuantes e agravantes. 

4. A empresa permitirá que o trabalhador, no caso de ser sancionado com dias de suspensão 

sem vencimento, opte por perda de dias de férias na mesma proporção, assegurado que seja 

o gozo anual mínimo de 20 dias úteis de férias.  

5. As sanções aplicadas não poderão ter quaisquer outras consequências para o trabalhador, 

quanto à redução de outros direitos decorrentes da sua prestação de trabalho. 

6. Todas as sanções aplicadas serão registadas pelo serviço de pessoal no registo individual do 

trabalhador. 

Cláusula 66ª. 

(Repreensão registada) 

1. A sanção de repreensão registada é aplicada aos casos, que pela sua pouca gravidade, não 

justifiquem uma penalização que implique a suspensão ou cessação da relação de trabalho. 

2. Poderão, nomeadamente, constituir motivos para repreensão registada, entre outros, os 

seguintes comportamentos do trabalhador: 

a) A inobservância de instruções superiormente dadas ou os erros por falta de atenção 

devida, se desses factos não resultar prejuízo para a Empresa ou para terceiros; 

b) A desobediência a ordens superiores que não afete, por si, a prestação da atividade por 

parte do trabalhador; 

c) A falta de zelo no serviço; 

d) A falta de cortesia nas relações com o público; 

e) As atitudes pouco respeitosas para com qualquer outro trabalhador da Empresa. 

3. Na aplicação da sanção prevista nesta Cláusula, atender-se-á ao comportamento anterior do 

trabalhador, nomeadamente no que respeita à falta de que é acusado. 
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Cláusula 67ª. 

(Suspensão sem vencimento) 

1. A suspensão sem vencimento é aplicável nos casos em que a infração cometida, não tornando 

praticamente impossível a manutenção de relações de trabalho, prejudica seriamente as 

mesmas. 

2. Poderão, nomeadamente, constituir motivos de suspensão sem vencimento, os seguintes 

comportamentos do trabalhador: 

a) O abandono injustificado do posto de trabalho, desde que daí não resultem consequências 

graves; 

b) A recusa da prestação de qualquer serviço que lhe compita; 

c) A resistência passiva e injustificada a ordens recebidas dos seus superiores hierárquicos; 

d) Quatro faltas injustificadas seguidas, ou oito dadas interpoladamente no mesmo ano civil; 

e) Aceitação de gratificação de terceiros por serviços prestados no exercício das suas 

funções; 

f) A prestação de informações erradas, em matéria de serviço interno, por falta da devida 

diligência; 

g) O desconhecimento de normas essenciais em matéria de serviço, das quais tenha sido 

feita a devida divulgação e de que resultem prejuízos importantes para a Empresa ou para 

terceiros; 

h) A desobediência às ordens de serviço que, prejudicando o normal desempenho das tarefas 

que competem ao trabalhador, não impeçam a manutenção da relação de trabalho; 

i) A provocação de conflitos durante o serviço; 

j) A participação com má fé, de que resulte a injusta punição de trabalhador da Empresa; 

k) A apresentação ao serviço em estado de embriaguez; 

l) A adoção, em serviço, de atitude de incorreção para com o público; 

Cláusula 68ª. 

(Justa causa de despedimento) 

1. Considera-se justa causa de despedimento o comportamento culposo do trabalhador que, 

pela sua gravidade e consequências, torne imediata e praticamente impossível a subsistência 

da relação de trabalho. Ter-se-á sempre em conta a possibilidade de correção do indivíduo 

em função da análise do comportamento anterior do trabalhador, juntamente com a gravidade 

e consequências da falta cometida. 

2. Poderão, nomeadamente, constituir motivos de justa causa, os seguintes comportamentos do 

trabalhador: 

a) Desobediência às ordens dadas pelos responsáveis, hierarquicamente superiores, que, 

pela sua gravidade e consequência, torne praticamente impossível a subsistência da 

relação de trabalho; 

b) Violação de direitos e garantias de qualquer trabalhador da Empresa; 

c) Provocação repetida de conflitos com os camaradas de trabalho; 

d) O desinteresse repetido pelo cumprimento, com a diligência devida, das obrigações 

inerentes ao exercício do cargo ou posto de trabalho que lhe esteja confiado; 

e) A lesão culposa de interesses patrimoniais sérios da Empresa ou de qualquer pessoa que 

na mesma trabalhe; 
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f) Faltas não justificadas ao trabalho que determinem, diretamente prejuízos ou riscos graves 

para a Empresa ou, independentemente de qualquer prejuízo ou risco quando o número 

de faltas injustificadas atingir, em cada ano civil, cinco faltas seguidas ou dez faltas 

interpoladas; 

g) A inobservância repetida das regras de higiene e segurança no trabalho; 

h) A agressão ou ofensa grave à honra e dignidade de qualquer pessoa, quando praticadas 

dentro das instalações da Empresa; 

i) O abandono do posto de trabalho sem motivo justificado e com consequências graves para 

o serviço público ou para a Empresa; 

j) A prática intencional dentro da Empresa de atos lesivos da economia nacional; 

 
CAPÍTULO XVII 

Disposições finais e transitórias 
 

Cláusula 78ª 

No ano de 2021, com efeitos reportados a 1 de janeiro, a retribuição base de todas as 
categorias profissionais e respetivos níveis, serão atualizados, com a acréscimo de 90,00 
€. 
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