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CONCLUSÕES DA REUNIÃO SOBRE A APLICAÇÃO CCTV 
– CONTRACTO COLECTIVO DE TRABALHO VERTICIAL NO 

SECTOR RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS 
 
 
 
O resultado da negociação da revisão do CCTV- Contrato Colectivo de Trabalho 
Vertical no sector rodoviário de mercadorias, entrou em vigor em Dezembro de 2019 
(clausulado geral) e a partir de 1 de Janeiro de 2020 toda a matéria retributiva, que 
após a publicação da portaria de extensão terá que ser aplicado a todo o sector. 
 
Este é um CCTV para se aplicar às cerca de 5 mil empresas do sector e aos cerca de 
50 000 trabalhadores e que tem o objectivo de melhorar as  condições remuneratórias 
e de organização dos tempos de trabalho dos trabalhadores do setor, para além de 
ampliar os seus direitos laborais e sociais. 
 
É uma realidade reconhecida, cada vez mais, pelos trabalhadores como se comprova 
pelos inúmeros pedidos de intervenção do sindicato para fazer aplicar o contracto 
colectivo em cada uma das empresas onde desempenham as suas funções. Tal 
situação comprova-se através das muitas sindicalizações registadas desde a 
assinatura do CCTV  (em termos nacionais 327 novos sindicalizados). 
 
Do balanço feito e nas empresas onde foi possível chegar, regista-se uma alteração 
de postura no que respeita ao cumprimento do CCTV, embora ainda existam 
empresas que continuam a fazer pagamentos de forma indevida,  a não pagarem 
algumas rubricas  remuneratórias nos termos acordados, como por exemplo 
diuturnidades, subsídios de refeição, complemento salarial em função do tipo de 
veículo, etc.. 
 
Entendemos que é necessário uma maior  intervenção da ACT – Autoridade para as 
Condições de Trabalho, que será um elemento necessário para se continuar a alterar 
o paradigma que existia até 2018, nomeadamente o de assentar as relações laborais 
na base do pagamento do salário mínimo e depois o resto em ajudas de custo que 
não tinham qualquer incidência nos descontos para a Segurança Social, com elevados 
prejuízos para os trabalhadores e grande ganhos para as os donos das empresas. 
 
Este é um CCTV positivo para os trabalhadores e para as empresas já que define 
regras iguais para todos e não será por causa da sua aplicação  que estas terão 
qualquer problema de viabilidade económica, ao mesmo tempo deu um passo 
significativo no combate à evasão fiscal, e  na politica gestionária  que tinha por  base 
os baixos salários e a total desregulamentação das relações laborais. 
 
Para além do CCTV também entrou em vigor a 1 de Janeiro o Acordo Quadro sobre 
Cargas e Descargas, assinado pela FECTRANS, Governo, ANTRAM, ANTP e 
diversas organizações que intervêm no sector. 
 
Este acordo quadro,  que se irá encontrar em  fase de implementação até 30 de Junho 
de 2020, visa regulamentar a forma como se procedem as cargas e descargas, que 
salvo as situações devidamente identificadas, não compete aos trabalhadores 
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motoristas qualquer operação que se relacione como cargas e descargas, no estrito 
cumprimento do CCTV. 
 
Até ao momento as situações mais problemáticas na execução do acordado, situam-
se na área das logísticas e grande distribuição, representadas estas pela APED,  
associação patronal que também subscreveu o referido acordo. 
 
Aqui temos assistido a diversas situações que procuram subverter o acordado e impor 
ao trabalhador motorista que faça aquilo para o qual não está obrigado pelo CCTV, o 
que só pode merecer a nossa contestação e combate, com a agravante de que em 
caso de acidente  ao executarem tais tarefas, estes não se encontram protegidos 
pelas apólices de seguro de acidentes de trabalho, uma vez que estão fora do âmbito 
das suas funções. 
 
Feito o balanço sobre a aplicação do CCTV e o acordo quadro sobre cargas e 
descargas, que resultou do processo de negociação e de uma proposta feita ao 
Ministério das Infraestruturas, em 06 de  Agosto de 2019, decidimos as seguintes 
acções: 
 
No plano Institucional solicitar reuniões: 

 À ANTRAM e ANTP para comunicarmos a nossa apreciação quanto aos 
incumprimentos ou violações do CCTV, de modo a que também possam 
intervir junto dos seus associados no sentido de que tais situações  se 
resolvam de forma célere; 

 Ao Ministro das Infraestruturas a fim de lhe comunicar a nossa apreciação 
relativamente ao acordo quadro sobre as cargas e descargas, de forma a 
que o mesmo possa atuar nos termos da sua intervenção verbal  feita no 
acto de assinatura deste acordo; 

 À Ministra do Trabalho com o objectivo de potenciar  a intervenção da 
ACT e da Segurança Social em todos os seus âmbitos, nomeadamente de 
fiscalização;  

 
Junto dos trabalhadores e nos locais de trabalho; 

 Na semana de 16 a 20 de Março desenvolver acções nos centros de   
logística e da grande distribuição, no sentido de exigir o cumprimento do 
acordo quadro sobre cargas e descargas; 

 Entregar avisos prévios de greve para finais de março, inícios de Abri, nas 
empresas  em que se identifique no final deste mês a continuidade de 
incumprimentos, em desrespeito ao CCTV,  nos moldes ajustados á 
realidade de cada uma delas. 
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