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REVISÃO DO CCTV ANTRAM – FECTRANS – 2019/20 

 

O documento presente reflete algumas das questões/clausulas que a 

FECTRANS pretende rever. 

Sem prejuízo de envio posterior de outras matérias, estas são no 

imediato as que consideramos ser prioritárias para um eventual acordo. 

Assim:  

 

Cláusula 18ª 

1. 

a) (…) 

b) (…) 

c) ? Questões relacionadas com o seguro se o trabalhador estiver no 

beliche? 

d) (…) 

 

Cláusula 45ª 

(…) 

2. Entende-se por: 

a) Motorista Nacional: aquele que apenas realiza viagens em território 

português; 

b) Motorista Ibérico: aquele que realiza viagens a Espanha; 

c) Motorista Internacional: aquele que realiza viagens para além da 

Península Ibérica. 

(…) 
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Cláusula 48ª 

(…) 

3. Todos os trabalhadores motoristas têm direito ao pagamento do 

subsídio noturno, sendo este devido por 13 meses. 

4. Eliminar 

 

Cláusula 57ª 

(…) 

2. 

a)  (…) 

b) Almoço a partir das 11h30, com pausa de 1h entre as 11h30 e as 

14h30; 

c) Jantar a partir das 19h30, com pausa de 1h entre as 19h30 e as 

21h30; 

d) Ceia (…) 

 

Cláusula 61ª 

1- Os trabalhadores móveis afetos ao transporte internacional e ibérico, 

excecionando-se destes últimos os trabalhadores móveis que conduzem 

veículos com menos de 7,5 toneladas, terão obrigatoriamente o direito a 

receber o correspondente a duas horas de trabalho suplementar. 

a) Os trabalhadores móveis afetos exclusivamente ao transporte 

nacional, terão obrigatoriamente o direito a receber o correspondente a 

três horas de trabalho suplementar, mantendo-se a exceção do 

parágrafo anterior. 

2- Para efeito de cálculo da prestação pecuniária prevista no número 

anterior, será aplicável a seguinte fórmula: 

 
(Retribuição base + Complementos Salariais (Claus 45ª) + Diuturnidades) x 12 

Vh= ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Período normal de trabalho semanal x 52 
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1.ª hora x 50 % 

2.ª hora x 75 % 

3.ª hora x 75 % 

 

Valor total das duas, ou três horas de trabalho suplementar, conforme o 

caso, deverá ser multiplicado por 30 dias. 

3- Eliminar 

4- Estes trabalhadores, de acordo com o estabelecido nos números 

anteriores, não lhes é aplicável o disposto na cláusula 49.ª (Retribuição 

do trabalho suplementar em dia útil). 

5- Eliminar 

6- Eliminar 

 

Cláusula 72ª 

(…) 

3. (…) de uma Comissão de Segurança e Saúde (…) 

Ficam em aberto as questões de ordem pecuniária (Clausula 44.ª) para 

discussão ulterior. 

 

Lisboa, 19 de junho de 2019                                             

 

A FECTRANS 

 

 

  


