
 

  

 
 

AOS TRABALHADORES DA BRISA 
ACORDO ALCANÇADO 

 
 
Em tempo record para o que habitual nas negociações deste ACT, o SINDEL chegou hoje a um 

acordo com as empresas que compõem o ACT da BRISA para atualização deste instrumento 

para o ano de 2023.  

 
Foram intransigentes as empresas para com duas das matérias que o SINDEL apresentou, a 

harmonização dos Subsídios de Função para valores iguais e a extinção da categoria dos 

Patrulheiros e passagem destes trabalhadores para Oficial de Mecânico. 

 

No entanto, conseguimos diminuir a diferença entre os valores do subsídio de função e 

criámos o grupo de trabalho para as carreiras onde vamos continuar a pugnar por esta 

alteração já na primeira reunião dia 28 de março.  

 
Resulta ainda do ACT de 2022 a criação do Grupo de Trabalho para revisão de Escalas que 

também já está previsto iniciar após 28 de março.   

 
Embora com muito trabalho pela frente para recuperar estas duas medidas, este acordo foi 

um passo significativo na melhoria das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores. 

 

• Tabela Salarial – 6,0%, com arredondamento ao euro superior; 

• Trabalho suplementar - 4,08€; 

• Diuturnidades 42,94€; 

• Subsídio de turno: 

Três ou quatro turnos com duas folgas variáveis - 223,67€; 

Três turnos com uma folga fixa e outra variável – 187,22€; 

Três turnos com duas folgas fixas – 162,60€; 

Dois turnos com duas folgas variáveis – 144,23€; 

Dois turnos com uma folga fixa e outra variável – 122,13€; 



 

Dois turnos com duas folgas fixas – 112,30€; 

• Abono p/ falhas - 2,06€ / 1,20€; 

• Subsídio de filhos deficientes - 52,26€ / 71,15€ / 83,37€; 

• Subsídio de refeição - 11,29€; 

• Vales sociais: 

  Creches até 7 anos - 19,96€ /mês 

  Do 1º ao 4º ano - 134,00€ 

  Do 5º ao 12º - 190,00€ 

  Ensino universitário - 246,00€ 

• Tabelas Salariais Atualizadas para: 

Carreira A B C D E 

AJ. Of. Obra 

Civil 
€ 806,00  € 859,00  € 923,00  € 986,00  € 1.039,00  

Op. Posto 

Portagem 
€ 811,00  € 891,00  € 944,00  € 1.035,00  € 1.120,00  

 

• Subsídios de função - de 50€ para 60€ e de 75€ para 80€; 

• O Operador de Central de Comunicações que preste serviço no Centro de Coordenação 

Operacional passará para 80€ no Subsídio de Função; 

• O Subsídio de Função de 60€ aos trabalhadores das categorias Ajudante de Oficial de 

Obra Civil e Oficial de Obra Civil; 

• Inspeção automóvel - mantida em vigor até 31 de maio de 2024; 

• Será atribuída uma gratificação extraordinária, de acordo com o desempenho de cada 

colaborador nos mesmos moldes dos anos anteriores; 

• Os tickets educação distribuídos até dia 31 de julho  

• Criação de um grupo de trabalho para preparar uma revisão da qualificação de funções 

de categorias profissionais. 

• Extinção das categorias profissionais Continuo, Arquivista Técnico, Porta Miras, 

Empregado de Limpeza e Guarda. 

 

SINDICALIZA-TE, ADERE AO SINDEL! 
 

    O Secretariado do SINDEL                                                                          19 janeiro 2023 
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