COMUNICADO
SECTOR PRIVADO DE PASSAGEIROS

CCT ANTROP – Negociação 2019
O SNM reuniu no passado dia 21 de dezembro com a comissão negociadora da ANTROP, a fim de
encetar o processo negocial para 2109 - suspenso a meio do corrente ano -, para que as partes
pudessem melhor analisar algumas das sugestões então apresentadas e fundamentadas agora,
nas respetivas propostas e contrapropostas.
Explicitadas algumas dúvidas das partes, o princípio de integração do subsídio de agente único foi
aceite pela ANTROP, sendo que a concretizar-se, a nova tabela salarial deverá também englobar
as diuturnidades, criando-se assim uma grelha remuneratória com um mínimo de 6 escalões e
com evolução automática de 3 em 3 anos.
Sob proposta do SNM, esta grelha salarial poderá ainda evoluir para 8 escalões, tudo em função
da natureza global de um eventual acordo.
Nesta reunião, para início negocial a ANTROP avançou com uma atualização de 2% na tabela
salarial, após integrações, percentagem esta que fica muito aquém das pretensões do SNM e
anseio dos seus associados.
Apresentou ainda a ANTROP a correção para algumas rubricas de expressão pecuniárias, como
seja o caso do subsídio de alimentação, penalizações e refeições deslocadas “ajudas de custo”.
Estas matérias poderão ser objeto de uma nova definição no CCT, face à existência de propostas
de eliminação do regime de acumulação, que sempre penaliza os motoristas.
Propôs ainda o SNM, a eliminação em definitivo dos períodos de intermitência superiores a 2
horas, admitindo a ANTROP poder rever os períodos atualmente superiores a 3 horas.
Para além das cláusulas remuneratórias em discussão, o SNM apresentou também propostas de
cariz mais social, como seja o caso do pagamento do dia de aniversário, bem como de todas as
despesas administrativas que ocorram com a renovação do título legal de condução, CAM, CQM,
TCC e cartão de tacógrafo.
A mesa negocial será retomada na segunda semana de Janeiro, comprometendo-se as partes a
efetuar uma análise mais abrangente às propostas apresentadas, no sentido de que as referidas
matérias possam ser objeto de consensos.
Conforme a evolução do processo negocial, o SNM dará pronta informação a todos os
trabalhadores e em particular aos seus associados.
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