
 

  

 
 
 

AOS TRABALHADORES DO GRUPO BRISA 

ACORDO SALARIAL 2022  
Apesar de tudo, foi possível estabelecer em 14.4.2022, um acordo salarial para 2022 no âmbito do 

ACT BRISA! 

Não foi certamente o acordo que os Sindicatos e os trabalhadores desejavam, mas foi o compromisso 

mínimo possível de estabelecer com a BRISA, na atual conjuntura! 

O Acordo foi o seguinte: 

• Atualização da tabela salarial e das cláusulas com expressão pecuniária em +2%, com 

arredondamento ao euro superior e com efeitos a 1/1/2022; 

Cláusula 27ª, nº 12 €3,85 

Cláusula 61ª - Diuturnidades €40,51 

Cláusula 62ª – Subsídio de Turno €211,01 

Cláusula 67ª – Abono p/ falhas €1,94 e €1,13 

Clausula 70.ª Subsídio Filhos Deficientes €49,30 €67,12 €78,65 

Clausula 76.ª Subsídio de Refeição €10,65 

Cláusula 87. ª - Vales Sociais 

Creches até 7 anos (€18,5G/mês) €226,00 

Do 1º ao 4º ano €126,00 

Do 5º ao 12º €179,00  

Ensino Universitário €232,00  

 

• A cláusula 88.ª (Inspeção automóvel) será mantida em vigor, como cláusula temporária, 

estendendo-se a sua vigência até 31 de maio de 2023. 

• Será atribuído um subsídio de função de €50,00 aos Operadores de Comunicações que 

prestam serviço no Centro de Coordenação Operacional (CCO) e aos Operadores de Portagem 

que prestam serviço nos Centros de Operação de Portagem (COP). 
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• É alargado o subsídio estabelecido da Cláusula 64.ª- A n.º 1, aos Operadores Principais que 

prestam serviço nos Centros de Operação de portagem (COP). 

• O limite ao valor das diuturnidades, definido na Cláusula 61.ª n.º 3, passa para 40% do 

Vencimento Base (este limite deixa de ter efeito prático, recebendo-se as diuturnidades por 

inteiro). 

• As empresas assumiram ainda, os seguintes compromissos: 

• Atribuição da gratificação extraordinária aos trabalhadores em moldes semelhantes aos anos 

anteriores; 

• Especial atenção no pagamento de exercício de categoria superior aos Ajudantes de Oficial 

de Obra Civil; 

• Os valores acordados para os subsídios de função dos Operadores de Central de Comunicação 

do CCO e Operadores de Posto de Portagem dos COP não serão cristalizados, ficando as 

empresas disponíveis para os negociar em futuras revisões; 

 

A BRISA aceitou igualmente discutir outras matérias que estavam em cima da mesa como as escalas 

de turnos e o teletrabalho em fase posterior. 

 

 

 

 
 

DÁ MAIS FORÇA À TUA VOZ, SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL! 
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