
 

 

 

                                                        COMUNICADO 

               AOS TRABALHADORES DA ATLANTIC CARGO 
 

Para conhecimento dos trabalhadores da Atlantic Cargo informa-se que, após o ultimo plenário realizado em 

Santarém, onde se debateu o novo CCTV e as alterações nele previstas, realizou o Strup contactos com a empresa 

por forma a conseguir por um lado a sua plena aplicabilidade a todos os trabalhadores e por outro tentar ainda 

melhorar algumas situações que vinham sendo referenciadas pelos trabalhadores e que importavam corrigir. 

Neste contexto foi acordado entre o Strup e a Atlantic o seguinte; 

1º A empresa no que respeita aos valores referentes a alimentação, compromete-se a fazer os acertos desta 

rubrica com retroativos a Janeiro a todos os trabalhadores, ou seja pagar a diferença entre o valor pago e o 

valor efetivamente vencido com base nos valores atuais do CCTV. 

2º- Para os trabalhadores motoristas da carga geral que, para iniciarem o seu serviço diário tenham de 

utilizar viatura própria, em deslocações superiores a 30 Kms, contabilizados desde o local habitual de 

serviço será pago por cada dia o valor de 12.00 €. 

3º- Para os trabalhadores que efetuem deslocações grandes (Exemplo; Porto – Algarve, etc ) será pago pela 

empresa o valor despendido em transportes públicos, acrescido do montante de mais 20.00 €/dia.  

4º- Para os trabalhadores motoristas do gás embalado, ficou definido o pagamento de um prémio de 

produção, que será pago mensalmente a todos estes trabalhadores.  

6º- Para os trabalhadores motoristas de combustíveis brancos incluindo o JET, será pago um subsídio de 

turno no valor de 110.00€ mensais, sempre que efetuem trabalho nestes termos, com um valor mínimo de 5 

€ por cada dia nesse serviço. 

7º- Compromete-se a empresa a assegurar de uma forma mais consistente e periódica, as condições de 

limpeza e higiene das viaturas, de forma a garantir as condições necessárias para a dormida dos motoristas. 

Neste contexto, embora haja necessidade de continuar a valorizar os salários do setor em geral e os da Atlantic em 

particular, pois continuam a ser extremamente baixos, importa valorizar o novo CCTV que veio impor regras neste 

setor até aqui sem regras e criar as condições necessárias para que a próxima revisão salarial, a acontecer ainda 

este ano nas negociações que ainda esta semana serão acertadas com a Antram, sejam feitas com base na 

realidade atual e não em função do Salário Mínimo Nacional e da fuga aos impostos que, levava a que nas situações 

de baixa por doença ou reforma, os motoristas recebiam valores vergonhosos pois, os descontos não eram 

realizados. 

O Strup informa ainda que, no contexto atual e em face das alterações obtidas com a empresa, e do compromisso 

da Antram em  retificar o que faltou fazer no presente CCTV em matéria de salários e outras rubricas pecuniárias, é 

seu entendimento que estão criadas as condições para que e sempre num processo de âmbito geral e não fracionista 

como alguns estão tentando, se atinja a valorização de todos os trabalhadores motoristas e não só de alguns. 

É entendimento do Strup que, enquanto houver espaço de negociação que permita atingir a valorização do trabalho, 

(tal como sucedeu com o CCTV e agora com o acordo feito com a empresa) será esse o caminho que 

percorreremos pois, foi com esse espírito que assinámos o CCTV com a Antram que permitiu melhorar a condição 

de vida dos trabalhadores e também a obtenção deste entendimento subscrito com a Atlantic que, estabelece regras 

e valores que estão para além do mesmo, embora se imponha rapidamente a melhoria dos valores agora obtidos. 

             

       - PELA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO E DOS SALÁRIOS! 
                                         
                                                     - PELA DEFESA DE TODOS OS MOTORISTAS E NÃO SÓ DE ALGUNS! 

 

  Santarém, 11 de Abril de 2019                            O STRUP/CGTP 


