Inserido em: 19-março-2018
Fonte: ANTRAM

Relatório Único 2017
(ajuda no preenchimento)
Código do Instrumento de regulamentação coletiva - 24716 - CCTTRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS - (ANTRAM/FESTRU E OUTROS)
Código do Instrumento de regulamentação coletiva - 25004 - CCTTRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS - (ANTRAM/SITRA E OUTROS)
Fonte:
https://www.relatoriounico.pt/ru/request/requestIRCT.seam?actionMethod=login.xhtml%3AListIRCT.cl
ear%28%29

Para aceder à plataforma do Relatório Único deverá aceder ao seguinte link:
https://www.relatoriounico.pt/ru/login.seam
Códigos das várias categorias profissionais:
https://www.relatoriounico.pt/ru/request/requestIRCT.seam?actionMethod=login.xhtml%3AListIRCT.cl
ear%28%29

Para aceder às categorias profissionais deverá seguir os seguintes passos:
Na 1.ª caixa de seleção “CAE-Secção” – selecionar a opção “H – TRANSPORTES E
ARMAZENAGEM”.
Na 2.ª caixa de seleção “CAE – Divisão” – selecionar a opção “49 –
TRANSPORTES TERRESTRES E TRANSPORTES POR OLEODUTOS TERRESTRES”.
Na 3.ª caixa de seleção “CAE – Grupo” – selecionar a opção “494 –
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS E ATIVIDADES DE MUDANÇAS”.
Na 4.ª caixa de seleção “Região” – selecionar a opção “C – Continente”.
Após a seleção da última caixa, na lista de IRCT’s, consoante o caso, selecionar:


24716 - CCT-TRANSPORTES
(ANTRAM/FESTRU E OUTROS)

RODOVIÁRIOS

DE

MERCADORIAS

-

RODOVIÁRIOS

DE

MERCADORIAS

-

ou


25004 - CCT-TRANSPORTES
(ANTRAM/SITRA E OUTROS)

Ao selecionar um ou outro, terá acesso ao link para as categorias profissionais –
clicar em “Obter categorias profissionais”.
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Dados importantes para o preenchimento do Relatório Único:
CCTV celebrado entre a ANTRAM/FESTRU (BTE n.º 9, 1º série, em 8 de Março de
1980)
Ou…
CCTV celebrado entre a ANTRAM/SITRA (BTE n.º 21, 1º série, em 8 de Março de
1985)
Última alteração ao contracto da FESTRU, publicado no BTE nº 30 de 15 de
Agosto de 1997
Última alteração ao contracto do SITRA, publicado no BTE nº 20 de 29 de Maio de
1996
Tabela salarial em vigor teve o início da sua vigência no dia 1 de Janeiro de 1997
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