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Aviso: Alteração do endereço eletrónico para entrega de documentos a publicar no Boletim do Trabalho e Emprego
O endereço eletrónico da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho para entrega de documentos a publicar
no Boletim do Trabalho e Emprego passou a ser o seguinte: dsrcot@dgert.mtsss.pt
De acordo com o Código do Trabalho e a Portaria n.º 1172/2009, de 6 de outubro, a entrega em documento electrónico
respeita aos seguintes documentos:
a) Estatutos de comissões de trabalhadores, de comissões coordenadoras, de associações sindicais e de associações de
empregadores;
b) Identidade dos membros das direcções de associações sindicais e de associações de empregadores;
c) Convenções colectivas e correspondentes textos consolidados, acordos de adesão e decisões arbitrais;
d) Deliberações de comissões paritárias tomadas por unanimidade;
e) Acordos sobre prorrogação da vigência de convenções coletivas, sobre os efeitos decorrentes das mesmas em caso de
caducidade, e de revogação de convenções.

Nota:
- A data de edição transita para o 1.º dia útil seguinte quando coincida com sábados, domingos e feriados.
- O texto do cabeçalho, a ficha técnica e o índice estão escritos conforme o Acordo Ortográfico. O conteúdo dos textos é
da inteira responsabilidade das entidades autoras.

SIGLAS
CC - Contrato coletivo.
AC - Acordo coletivo.
PCT - Portaria de condições de trabalho.
PE - Portaria de extensão.
CT - Comissão técnica.
DA - Decisão arbitral.
AE - Acordo de empresa.

Execução gráfica: Gabinete de Estratégia e Planeamento/Direção de Serviços de Apoio Técnico e Documentação - Depósito legal n.º 8820/85.
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CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL
ARBITRAGEM PARA DEFINIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS
...

REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO
DESPACHOS/PORTARIAS
...

PORTARIAS DE CONDIÇÕES DE TRABALHO
...

PORTARIAS DE EXTENSÃO

Portaria de extensão das alterações do contrato
coletivo entre a Confederação dos Agricultores de
Portugal (CAP) e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo,
Indústria Alimentar, Bebidas e Afins - SETAAB
As alterações do contrato coletivo entre a Confederação
dos Agricultores de Portugal (CAP) e o Sindicato Nacional
dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo,
Indústria Alimentar, Bebidas e Afins - SETAAB, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), n.º 8, de 28
de fevereiro de 2019, abrangem no território nacional continental, com exceção dos distritos de Beja, Leiria, Lisboa
e Santarém, as relações de trabalho entre os empregadores
que exerçam a atividade de produção agrícola, pecuária e
florestal, exceto abate de aves, produção de aves e ovos, suinicultura, cooperativas agrícolas, associação de beneficiários
e regantes e caça, e trabalhadores ao seu serviço, uns e outros
representados pelas associações que as outorgaram.

As partes signatárias requereram a extensão das alterações do contrato coletivo na mesma área geográfica e setores
de atividade às empresas não representadas pela confederação de empregadores outorgante e trabalhadores ao seu serviço, das profissões e categorias profissionais previstas na
convenção, não filiados na associação sindical outorgante.
Considerando que se trata de primeira alteração à convenção coletiva celebrada entre as partes, publicada no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 18, de 15 de maio de 2018,
verifica-se que o apuramento do Relatório Único/Quadros de
Pessoal disponível - que se reporta ao ano de 2017 - ainda
não contém informação que possibilite a análise dos indicadores previstos nas alíneas a) a e) do número 1 da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 82/2017, de 9 de
junho de 2017. No entanto, de acordo com o número 2 do
artigo 514.º do Código do Trabalho, ponderadas as circunstâncias sociais e económicas, nomeadamente a identidade ou
semelhança económica e social das situações previstas no
âmbito da convenção com as que se pretende abranger com
a presente extensão e que o contrato coletivo ora alterado foi
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objeto de extensão, a presente portaria justifica-se porquanto
tem, no plano social, o efeito de uniformizar as condições
mínimas de trabalho dos trabalhadores e, no plano económico, o de aproximar as condições de concorrência entre empresas do mesmo setor.
Considerando ainda que a convenção coletiva regula diversas condições de trabalho, procede-se à ressalva genérica
de cláusulas contrárias a normas legais imperativas.
Nos termos da alínea c) do número 1 do artigo 478.º do
Código do Trabalho e dos números 2 e 4 da RCM, na fixação
da eficácia das cláusulas de natureza pecuniária foi tido em
conta a data do depósito da convenção e o termo do prazo
para a emissão da portaria de extensão, com produção de
efeitos a partir do primeiro dia do mês em causa.
Considerando que a anterior extensão da convenção não
se aplica às relações de trabalho em que sejam parte trabalhadores filiados em sindicatos representados pela FESAHT
- Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação,
Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, por oposição da
referida Federação, mantém-se na presente extensão idêntica
exclusão.
Foi publicado o aviso relativo ao projeto da presente
extensão no Boletim do Trabalho e Emprego, Separata, n.º
7, de 28 de fevereiro de 2019, ao qual deduziram oposição
a FESAHT - Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal e as empresas Agrivabe - Produção Agrícola, L.da, Bryan Machado Produção Agrícola Unipessoal, L.da, Celpaberry Unipessoal,
L.da, Essência da Chuva - Culturas Agrícolas, L.da, Francisco
Rosa Fruticultura, L.da, Groveberry, L.da, Semear Fantasia
- Culturas Agrícolas, L.da, Prontorizonte Agricultura, L.da,
Quinta da Formosa, L.da e Quinta dos Reis, L.da
A FESAHT opõe-se à extensão das alterações da convenção aos trabalhadores filiados nos sindicatos por esta
representados alegando a existência de convenção coletiva
própria no setor da agricultura. No entanto, na sequência da
oposição da FESAHT à extensão da convenção ora revista,
o projeto de portaria já consagrava no número 2 do artigo 1.º
a exclusão dos referidos trabalhadores, a qual se mantém na
presente extensão.
Quanto às referidas empresas, opõem-se à emissão da
portaria de extensão alegando, em síntese, que a atualização
da Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG) e a nova
atualização dos valores das retribuições dos trabalhadores
coloca em causa a sustentabilidade das empresas. Para tanto argumentam que: i) Dedicam-se à atividade de produção
de frutos vermelhos na região de Algarve para exportação,
com uma componente de mão-de-obra muito elevada; ii) Os
custos com pessoal representam até 75 % dos orçamentos
anuais das empresas; iii) A atualização dos salários por força
da portaria de extensão em apreço é incomportável para o orçamento das empresas; iv) Outros fatores externos adversos,
nomeadamente, a diminuição do valor comercial dos frutos
vermelhos, a dificuldade em competir com o mercado global,
nomeadamente com Marrocos, onde os custos de produção
são inferiores, particularmente em mão-de-obra. Mais argumentam que embora os trabalhadores aufiram a RMMG, os
prémios de produtividade individuais permitem receber, em

média, cerca de 700 € a 750 € mensais, além de outros benefícios adicionais, tais como alojamento, alimentação em
espécie e formação certificada sem custos para os trabalhadores.
Considerando que a portaria de extensão em apreço concretiza uma atualização das condições mínimas de trabalho
então previstas no contrato coletivo celebrado entre as mesmas partes, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º
18, de 15 de maio de 2018, estendido às relações de trabalho
entre empregadores não representados pela CAP e trabalhadores ao seu serviço das profissões e categorias profissionais
previstas na convenção, através da Portaria n.º 171/2018, de
14 de junho, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º
113, de 14 de junho de 2018 e no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 24, de 29 de junho de 2018; Considerando que os
eventuais custos alegados pelas empresas oponentes têm por
principal causa os acréscimos resultantes da atualização da
RMMG, pelo Decreto-Lei n.º 117/2018, de 27 de dezembro;
Considerando que a convenção coletiva revista estabelecia
em 2018 um valor de retribuição mínima de 582 €, ao qual
as empresas opoentes estavam obrigadas desde 1 de junho de
2018, por força da respetiva portaria de extensão; Considerando que as empresas alegam que a retribuição base dos respetivos trabalhadores corresponde à RMMG e que a retribuição mínima prevista na convenção a estender corresponde a
um acréscimo de 0,8 % e que este valor é inferior à inflação
prevista para o ano de 2019 (de 1,4 %); Considerando que
alguns dos «benefícios» que as empresas dizem conceder
aos seus trabalhadores são, nos termos artigos 130.º a 133.º
do Código do Trabalho, encargos dos empregadores e outros
constituem parte integrante da retribuição, de acordo com o
número 2 do artigo 258.º do Código do Trabalho; Considerando que nos termos do artigo 485.º do Código do Trabalho
o Estado deve promover a contratação coletiva, de modo que
as convenções coletivas sejam aplicáveis ao maior número
de trabalhadores e empregadores; Considerando que nos termos do artigo 515.º do Código do Trabalho as portarias de
extensão não se aplicam às relações de trabalho abrangidas
por instrumento de regulamentação coletiva negocial e que
as referidas empresas, querendo, podem celebrar acordos de
empresa ou, conjuntamente, acordo coletivo; Considerando
que a presente portaria tem o efeito de uniformizar as condições mínimas de trabalho dos trabalhadores e de aproximar
as condições de concorrência entre empresas do mesmo setor; Promove-se a extensão das alterações do contrato coletivo em causa, ponderadas as circunstâncias sociais e económicas que a justificam, de acordo com o número 2 do artigo
514.º do Código do Trabalho.
Considerando ainda que na oposição as referidas empresas alegam motivos económicos, a presente portaria é emitida nos termos do número 1 do artigo 516.º do Código do
Trabalho.
Assim, manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento Rural e pelo Secretário de Estado do Emprego, no uso da competência delegada por Despacho n.º 1300/2016, de 13 de janeiro de 2016, do Ministro
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro
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de 2016, ao abrigo do artigo 514.º e do número 1 do artigo
516.º do Código do Trabalho e da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 82/2017, publicada no Diário da República, 1.ª
série, n.º 112, de 9 de junho de 2017, o seguinte:
Artigo 1.º
1- As condições de trabalho constantes das alterações do
contrato coletivo entre a Confederação dos Agricultores de
Portugal (CAP) e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da
Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar,
Bebidas e Afins - SETAAB, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 8, de 28 de fevereiro de 2019, são estendidas no território do continente, exceto nos distritos de Beja,
Leiria, Lisboa e Santarém:
a) Às relações de trabalho entre empregadores não representados pela confederação de empregadores outorgante que
exerçam a atividade de produção agrícola, pecuária e florestal, exceto abate de aves, produção de aves e ovos, suinicultura, cooperativas agrícolas, associação de beneficiários e
regantes e caça, e trabalhadores ao seu serviço das profissões
e categorias profissionais previstas na convenção.
b) Às relações do trabalho entre empregadores representados pela confederação de empregadores outorgante que

exerçam as atividades económica referidas na alínea anterior
e trabalhadores ao seu serviço, das profissões e categorias
profissionais previstas na convenção, não representados pela
associação sindical outorgante.
2- A presente extensão não é aplicável às relações de trabalho em que sejam parte trabalhadores filiados em sindicatos representados pela FESAHT - Federação dos Sindicatos
da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo
de Portugal.
3- Não são objeto de extensão as cláusulas contrárias a
normas legais imperativas.
Artigo 2.º
1- A presente portaria entra em vigor no quinto dia após a
sua publicação no Diário da República.
2- A tabela salarial e cláusulas de natureza pecuniária previstas na convenção produzem efeitos a partir de 1 de abril
de 2019.
2 de maio de 2019 - O Ministro da Agricultura, Florestas
e Desenvolvimento Rural, Luís Manuel Capoulas Santos - O
Secretário de Estado do Emprego, Miguel Filipe Pardal Cabrita.

CONVENÇÕES COLETIVAS

Contrato coletivo entre a Associação Nacional de
Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares
(ANCIPA) e o Sindicato Nacional dos 7rabalhadores
da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria
Alimentar, Bebidas e Afins - SETAAB (indústria de
batata frita, aperitivos e similares)

pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura,
Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar, Bebidas e
Afins - SETAAB (indústria de batata frita, aperitivos e similares).
2- O presente CCT abrange um universo de 54 empresas e
de 950 trabalhadores.
Cláusula 2.ª
Vigência, denúncia e revisão

CAPÍTULO I

Área, âmbito, vigência, denúncia e revisão
Cláusula 1.ª
Área e âmbito

1- O presente CCT aplica-se em todo o território nacional
e obriga, por um lado, as empresas fabricantes de batata frita,
aperitivos e similares representadas pela Associação Nacional de Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares
(ANCIPA) e, por outro, os trabalhadores daquelas empresas
com as categorias profissionais nele previstas representados

1- Este CCT entra em vigor cinco dias após a sua publicação no Boletim do Trabalho e Emprego e será válido pelo
período mínimo fixado por lei.
2- Entende-se por denúncia a apresentação da proposta
fundamentada à outra parte, nos termos legais.
3- A resposta, elaborada nos termos legais, será enviada
nos 30 dias posteriores à receção da proposta.
4- Enquanto não entrar em vigor o novo contrato, mantém-se válido aquele cuja revisão se pretende.
5- As tabelas salariais do presente CTT produzem efeitos
a partir de 1 de janeiro de 2019 e as cláusulas de expressão
pecuniária produzem efeitos a partir de 1 de março de 2019,
sendo revistas anualmente.
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tos previstos neste contrato colectivo de trabalho, se, entretanto, não for aplicável outro mais vantajoso.

CAPÍTULO II

Admissão e carreira profissional

Cláusula 6.ª

Cláusula 3.ª

Acesso ou preenchimento de vaga

Condições gerais de admissão

1- No preenchimento dos postos de trabalho a entidade patronal dará prioridade aos trabalhadores da empresa sempre
que se encontrem em igualdade de circunstâncias com os
restantes candidatos estranhos a esta.
2- Antes da admissão o trabalhador terá obrigatoriamente
de ser submetido a exame médico, feito por conta da empresa, destinado a comprovar se possui aptidões físicas necessárias para o desempenho das suas funções.
3- Se o resultado do exame revelar que o trabalhador não
possui as condições físicas indispensáveis, deve o médico
revelar-lhe as razões da sua exclusão.
4- Quando o trabalhador transitar de uma empresa para outra, da qual a primeira seja associada económica ou juridicamente ou tenham administração ou sócios gerentes comuns,
manter-se-ão, para todos os efeitos, os direitos e regalias já
adquiridos.
5- As habilitações exigidas neste CCT são as mínimas legais.
Cláusula 4.ª
Readmissão

1- O trabalhador que, depois de vencido o período de garantia estipulado no regulamento da Segurança Social, seja
reformado por invalidez e a quem for anulada a respectiva
pensão em resultado de parecer da junta médica de revisão,
nos termos do citado regulamento, será readmitido, sempre
que possível, na sua anterior categoria, com todos os direitos
e regalias que teria se tivesse continuado ao serviço, salvo
se tiver atingido, entretanto, a idade de reforma por velhice.
2- Na readmissão de um trabalhador não haverá período
experimental.
Cláusula 5.ª
Período experimental

1- Salvo estipulação em contrário, a admissão dos trabalhadores obedece os períodos experimentais previstos na lei.
2- Tendo o período experimental durado mais de 60 dias,
para denunciar o contrato nos termos previstos no número
anterior, o empregador tem de dar um aviso prévio de 7 dias.
3- Quando a entidade patronal fizer cessar o contrato sem
respeitar o aviso prévio fixado no número anterior, o trabalhador receberá uma indemnização correspondente ao período de aviso prévio em falta.
4- Findo o período experimental, a admissão torna-se efectiva, contando-se o tempo de serviço a partir da data da admissão provisória.
5- Quando qualquer trabalhador transitar de uma empresa
para outra da qual a primeira seja associada, deverá contar-se, para todos os efeitos, a data da admissão na primeira,
bem como a respectiva categoria profissional e demais direi-

Para o acesso ou preenchimento de vaga, deverá ser sempre ouvida a comissão sindical, delegado sindical e ou comissão de trabalhadores.
Cláusula 7.ª
Trabalho eventual

Os trabalhadores eventuais têm os mesmos direitos e
obrigações estabelecidos nesta convenção para os trabalhadores permanentes, salvo disposição expressa em contrário.
Cláusula 8.ª
Definição de categorias profissionais

No anexo II são definidas as categorias profissionais neste contrato e as funções que lhes correspondem.
Cláusula 9.ª
Atribuição de categorias

1- A atribuição de categorias profissionais aos trabalhadores será feita de acordo com as funções por eles desempenhadas.
2- Quando os trabalhadores desempenhem, sem ser por
motivo de substituição, funções a que correspondam várias
categorias, durante mais de 90 dias consecutivos, ser-lhes-á
atribuída a mais qualificada.
Cláusula 10.ª
Relações nominais, quadro de pessoal e quotização sindical

1- As empresas elaborarão os mapas dos quadros do seu
pessoal, nos termos da lei.
2- No preenchimento destes mapas, os trabalhadores serão
agrupados segundo as respectivas categorias e classes profissionais.
3- As empresas obrigam-se a descontar mensalmente e a
remeter aos sindicatos respectivos o montante das quotas
sindicais, até 15 dias após a cobrança, desde que, previamente os trabalhadores, em declaração individual escrita, assim
o autorizem.
4- Para efeitos do número anterior, o montante das quotizações será acompanhado dos mapas sindicais utilizados
para o efeito, devidamente preenchidos.
Cláusula 11.ª
Promoção e acesso

1- Constitui promoção ou acesso a passagem de um trabalhador à categoria ou classe superior.
2- Os trabalhadores da empresa têm preferência sobre os
outros a admitir de novo no preenchimento de todos os lugares a que possam ter acesso, desde que satisfaçam as condições necessárias.
3- Para a promoção ou acesso deverá ser ouvida previa-
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mente a CT ou, na sua falta, o órgão com competência legal
para representar os trabalhadores dentro da empresa.
4- Os aprendizes são promovidos a praticantes ao fim de
um ano ou logo que atinjam 18 anos de idade.
5- Os praticantes e os estagiários são promovidos às respectivas categorias profissionais ao fim de dois anos.
6- Todos os trabalhadores abrangidos por este contrato serão automaticamente promovidos de 3.ª a 2.ª, ao fim de três
anos, e de 2.ª a 1.ª, ao fim de quatro anos.
7- Para efeitos do número anterior, conta-se para efeitos da
promoção todo o tempo de serviço desempenhado nas suas
funções.
8- Os contínuos, porteiros e guardas, trabalhadores de limpeza e paquetes terão preferência no ingresso na carreira de
profissionais de escritório, logo que completem o 2.º ciclo
liceal ou equivalente.
9- Os paquetes, logo que completem 18 anos de idade, são
promovidos a contínuos, sem prejuízo do estabelecido no
número anterior.
Cláusula 12.ª
Antiguidade e certificado de aprendizagem

No caso de cessação do contrato de trabalho, a empresa
passará ao trabalhador documento certificativo da aprendizagem, do qual constarão, necessariamente, a sua identificação, as datas relativas ao seu início e conclusão, a respectiva
profissão, bem como o estabelecimento em que teve lugar.
CAPÍTULO III

Direitos e deveres das partes
Cláusula 13.ª
Deveres da entidade patronal

1- São deveres da entidade patronal:
a) Cumprir rigorosamente as disposições da lei e do presente contrato;
b) Providenciar para que haja bom ambiente moral e promover no seio dos trabalhadores as melhores relações de trabalho possíveis;
c) Usar de respeito e justiça em todos os actos que envolvam relações com os trabalhadores, assim como exigir do
pessoal em funções de chefia e fiscalização que trate com
correcção os trabalhadores sob as suas ordens;
d) Obter de cada trabalhador apenas o trabalho compatível
com a respectiva categoria e possibilidades físicas;
e) Não deslocar qualquer trabalhador para serviços que
não sejam exclusivamente os da sua profissão ou não estejam
de acordo com a sua categoria ou especialidade, salvo acordo
escrito do trabalhador;
f) Prestar ao sindicato todos os esclarecimentos que por
este lhe sejam pedidos, relativamente ao cumprimento da
presente convenção e da lei;
g) Passar certificados, contendo descrição de funções ou
quaisquer outras informações solicitadas por escrito pelos
trabalhadores, devidamente autenticados;

h) Segurar todos os trabalhadores contra acidentes de trabalho, nos termos da lei;
i) Sem prejuízo de qualquer direito reconhecido neste
contrato, facultar ao trabalhador, dentro dos limites previstos
na lei, o tempo necessário ao exercício de cargos no sindicato, instituições da Segurança Social, comissões sindicais e
outras a estas inerentes;
j) Facultar a consulta, pelo trabalhador que o solicite, do
respectivo processo individual;
k) Autorizar os contactos com os trabalhadores em serviço,
sem prejuízo do regular e normal funcionamento do mesmo;
l) Afixar em local bem visível o mapa de horário de trabalho.
Cláusula 14.ª
Garantias dos trabalhadores

1- É proibido à entidade patronal:
a) Opor-se por qualquer forma a que o trabalhador exerça
os seus direitos ou beneficie das suas garantias, bem como
despedi-lo ou aplicar-lhe sanções por causa desse exercício;
b) Exercer pressão sobre o trabalhador para que actue no
sentido de influir desfavoravelmente nas condições de trabalho dele ou dos seus colegas;
c) Em caso algum, diminuir a retribuição ou modificar as
condições de trabalho dos trabalhadores ao seu serviço de
forma que dessa modificação resulte ou possa resultar diminuição de retribuição ou demais regalias, salvo acordo do
trabalhador;
d) Em caso algum, baixar a categoria, escalão ou classe
para que o trabalhador foi contratado ou promovido, salvo
acordo do trabalhador;
e) Transferir o trabalhador para outro local de trabalho ou
zona de actividade sem o seu prévio acordo feito por escrito,
sem prejuízo da cláusula 19.ª;
f) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou utilizar serviços fornecidos pela entidade patronal ou por pessoa por ela
indicada;
g) Explorar com fins lucrativos quaisquer cantinas, refeitórios ou outros estabelecimentos relacionados com o trabalho para fornecimento de bens ou prestação de serviços aos
trabalhadores;
h) Despedir ou readmitir um trabalhador, ainda que seja
eventual, mesmo com o seu acordo, havendo o propósito de
o prejudicar em direitos ou garantias já adquiridos;
i) Despedir sem justa causa qualquer trabalhador;
j) Opor-se por qualquer forma ao exercício do controlo de
gestão da empresa, nos termos da lei;
k) Obrigar o trabalhador a utilizar máquinas que se comprove não possuírem condições de segurança.
Cláusula 15.ª
Transporte

1- A empresa assegurará aos trabalhadores, desde que não
haja transportes públicos, o transporte de e para as instalações da empresa, a partir dos locais de concentração habituais, situados entre 3 e 15 km dessas instalações.
2- Os locais de concentração serão definidos por acordo

1586

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 18, 15/5/2019

entre a entidade patronal e a comissão de trabalhadores ou,
na sua falta, os delegados sindicais.
3- As empresas que não assegurem o transporte previsto
nos termos dos números anteriores subsidiarão os trabalhadores com 0,07 do preço do litro da gasolina super por cada
quilómetro percorrido.
Cláusula 16.ª
Formação profissional

1- É obrigação da entidade patronal proporcionar aos trabalhadores ao seu serviço a necessária formação, devendo
ser ministrada pela própria empresa ou nas instituições acreditadas.
2- As empresas devem contribuir para o aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores, facilitando-lhes, quando o
solicitem e mereçam, e sempre que possível, a frequência de
cursos considerados de interesse profissional, sem perda de
retribuição.
3- Deverão as empresas cooperar em todas as iniciativas
conducentes à criação de cursos de formação geral ou profissional.
4- As empresas obrigam-se à aplicação e cumprimento de
toda a legislação sobre formação profissional.
Cláusula 17.ª

Cláusula 19.ª
Transferência de trabalhadores

1- A entidade patronal poderá transferir o trabalhador para
outro local de trabalho se essa transferência não causar prejuízo sério ao trabalhador ou se resultar da mudança do estabelecimento onde aquele presta serviço.
2- No caso de o trabalhador ser transferido, a entidade patronal custeará todas as despesas directamente impostas pela
transferência.
Cláusula 20.ª
Mobilidade funcional

1- O empregador pode, quando o interesse da empresa o
exija, encarregar temporariamente o trabalhador de funções
não compreendidas na actividade contratada, desde que tal
não implique modificação substancial da posição do trabalhador.
2- Por acordo, as partes podem alargar ou restringir a faculdade conferida no número anterior.
3- O disposto no número 1 não pode implicar diminuição
da retribuição, tendo o trabalhador direito a auferir das vantagens inerentes à actividade temporariamente desempenhada.
4- A ordem de alteração deve ser justificada com a indicação do tempo previsível.

Violação das garantias dos trabalhadores por parte da entidade
patronal

CAPÍTULO IV

A violação culposa por parte da entidade patronal de direitos e garantias dos trabalhadores dá a estes o direito de
rescindir o contrato com direito à indemnização constante
da cláusula 55.ª

Prestação de trabalho
Cláusula 21.ª

Cláusula 18.ª

Horário de trabalho e horário móvel - Definição e princípio geral

Deveres dos trabalhadores

1- São deveres dos trabalhadores:
a) Cumprir rigorosamente as disposições da lei e do presente contrato;
b) Executar com zelo, competência e assiduidade, de harmonia com as suas aptidões e categoria profissional, as funções que lhe sejam confiadas;
c) Ter para com os demais trabalhadores a atenção e respeito que lhes são devidos, prestando-lhes, em matéria de
serviço, todos os conselhos e ensinamentos que lhes forem
necessários ao desempenho das respectivas funções;
d) Zelar pelo bom estado de conservação do material que
lhes estiver confiado;
e) Cumprir e fazer cumprir as normas de salubridade, higiene e segurança no trabalho;
f) Respeitar e fazerem-se respeitar por todos aqueles com
quem, profissionalmente, tenham de contactar;
g) Não negociar por conta própria ou alheia em concorrência com a entidade patronal nem divulgar informações sobre
a sua organização, métodos de produção ou negócios.

1- Entende-se por horário de trabalho a determinação das
horas do início e do termo do período normal de trabalho
diário, bem como a determinação dos intervalos de descanso.
2- No estabelecimento ou modificação dos horários de
trabalho, mesmo em alterações permanentes de regime individual de trabalho, serão sempre ouvidos a comissão de
trabalhadores e a comissão intersindical ou, na sua falta, a
comissão sindical ou delegados sindicais.
3- Entende-se por horário móvel aquele em que, respeitando o cômputo diário e semanal, as horas de início e termo
poderão variar de dia para dia, em conformidade com as exigências de serviço.
4- A empresa avisará de véspera o trabalhador que pratique este tipo de horário, diligenciará fazê-lo o mais cedo
possível, assegurando ao trabalhador interessado qualquer
contacto, mesmo telefónico, mas nunca com menos de doze
horas efectivas.
5- Entre o fim de um período de trabalho e o início do seguinte mediarão, pelo menos, dez horas.
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Cláusula 24.ª

Cláusula 22.ª
Duração do trabalho

Trabalho suplementar

1- O período normal de trabalho para os trabalhadores
abrangidos por este contrato é de quarenta horas semanais,
de segunda-feira a sexta-feira, sem prejuízo dos horários de
menor duração que estejam a ser praticados.
2- O período de trabalho não deve iniciar-se antes das 8
horas nem terminar depois das 20 horas e será interrompido
por um descanso para almoço, que não pode ser inferior a
uma hora nem superior a duas horas, depois de um período
máximo de cinco horas de trabalho consecutivo.
3- Os horários estabelecidos nesta cláusula entendem-se
sem prejuízo de outros de menor duração que estejam a ser
praticados.
4- Depois de visados pelos serviços competentes do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, serão enviados aos sindicatos dois exemplares do horário de trabalho,
dos quais um se destina ao respectivo delegado sindical.

1- Considera-se trabalho suplementar o prestado fora do
período normal.
2- Nenhum trabalhador poderá ser obrigado a prestar trabalho suplementar.
3- O trabalho suplementar só poderá ser prestado quando
ocorram motivos imprevisíveis ou para evitar danos directos e imediatos sobre as pessoas, equipamentos ou matérias-primas.
4- No caso previsto no número anterior, e até perfazer as
primeiras sessenta horas, o trabalhador não poderá recusar-se a prestar trabalho suplementar, desde que tenha sido avisado no dia anterior, salvo se nesse dia invocar motivo grave.
Nas restantes sessenta horas, o trabalho é facultativo.
5- Será considerado motivo de recusa de prestação de trabalho suplementar a inexistência de transporte colectivo ou
da empresa desde o local de trabalho ao da concentração habitual.
6- Quando o trabalhador prestar horas suplementares não
poderá entrar novamente de serviço sem que antes tenham
decorrido, pelo menos, dez horas sobre o termo da prestação
de trabalho.
7- Sempre que o trabalho suplementar ultrapasse duas horas e seja prestado para além das 12 horas ou das 20 horas, a
entidade patronal obriga-se a assegurar ou a pagar a refeição.
O intervalo para a refeição conta como tempo de trabalho
suplementar, até ao limite de meia hora.
8- Para efeitos do número anterior, e quando a entidade
patronal não assegure a refeição, esta pagará ao trabalhador
a importância de 13 €.

Cláusula 23.ª
Trabalho por turnos

1- Deverão ser organizados turnos de pessoal diferente,
sempre que o período de funcionamento ultrapasse os limites
máximos dos períodos normais de trabalho.
2- Sempre que os trabalhadores assegurem o funcionamento de uma instalação ou serviço durante o respectivo intervalo de refeição ou descanso, esse intervalo será contado
como tempo de trabalho efectivo.
3- As escalas de turnos rotativos só deverão prever mudanças de turno após o período de descanso semanal.
4- A entidade patronal deve afixar, sempre que possível,
a escala e constituição dos turnos até oito dias antes do seu
início.
5- São permitidas trocas de turnos entre trabalhadores da
mesma especialidade, desde que previamente acordadas entre os trabalhadores interessados e comunicadas por ambos à
entidade patronal antes do início do trabalho. Não são porém
permitidas trocas que impliquem a prestação de trabalho em
turnos consecutivos.
6- Qualquer trabalhador que comprove através de atestado
médico a impossibilidade de continuar a trabalhar no regime
de turnos passará, até ao termo da semana em que fizer prova, ao regime de horário normal.
7- Aos trabalhadores que laborem em regime de 2 turnos
rotativos, em que um deles seja parcialmente nocturno, será
devido um subsídio de turno no valor de 15 % da remuneração base efectiva.
8- Este subsídio, com a ressalva do disposto no número
seguinte, inclui já a remuneração do trabalho nocturno.
9- Os turnos referidos no número 7 serão efectuados entre
as 7 horas e as 24 horas. Sempre que o trabalho seja prestado
fora deste horário, o mesmo será pago como trabalho nocturno, com o acréscimo de 35 % sobre a remuneração efectiva.

Cláusula 25.ª
Limites da duração do trabalho suplementar

O trabalho suplementar não poderá exceder o limite de 2
horas diárias, 10 semanais e 200 anuais.
Cláusula 26.ª
Isenção do horário de trabalho

1- Aos trabalhadores isentos de horário de trabalho será
concedida retribuição especial correspondente a 25 % da sua
remuneração mensal.
2- O requerimento de isenção de horário de trabalho será
remetido ao Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social acompanhado da declaração de concordância dos trabalhadores, bem como dos documentos necessários para comprovar os factos alegados.
Cláusula 27.ª
Trabalho em dias de descanso semanal

1- Os trabalhadores que tenham trabalhado no dia de descanso obrigatórioh têm direito a um dia completo de descan-
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so num dos três dias seguintes.
2- O disposto no número anterior aplica-se desde que o
trabalhador tenha prestado, pelo menos, três horas de serviço
no dia de descanso semanal.
3- Os trabalhadores só podem trabalhar nos dias de descanso semanal:
a) Quando, em fase de circunstâncias excepcionais, a entidade patronal tenha sido, para esse efeito, previamente autorizada;
b) Em casos de força maior, cuja ocorrência deverá ser comunicada ao Ministério da Segurança Social e do Trabalho
no prazo de quarenta e oito horas.
Cláusula 28.ª
Trabalho nocturno

1- Considera-se nocturno o trabalho prestado no período
que decorre entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia
imediato.
2- Considera-se também como nocturno, para efeitos de
remuneração, o trabalho prestado depois das 7 horas, desde
que em prolongamento de um período de trabalho nocturno
de, pelo menos, quatro horas.
CAPÍTULO V

Cláusula 30.ª
Tempo e forma de pagamento

1- O pagamento da retribuição do trabalhador deve ser
efectuado até ao último dia útil de cada mês e durante o período de trabalho.
2- No acto de pagamento da retribuição, a empresa é obrigada a entregar aos trabalhadores um talão, preenchido de
forma indelével, no qual figurem: nome do trabalhador, a
respectiva categoria profissional e classe; o número de inscrição da Segurança Social; o período de trabalho a que corresponde a remuneração; a diversificação das importâncias
relativas ao trabalho normal, extraordinário, prestado em dia
de descanso semanal, ou feriado, aos subsídios, descontos e
montante líquido a receber.
3- O pagamento será feito ao mês, qualquer que seja o horário e a categoria do trabalhador.
Cláusula 31.ª
Remuneração de trabalho nocturno

O trabalho nocturno será pago com os acréscimos seguintes sobre a remuneração efectiva:
a) 25 %, para o trabalho prestado entre as 20 e as 24 horas;
b) 35 %, para o trabalho prestado a partir das 0 horas.
Cláusula 32.ª

Retribuição do trabalho

Remuneração de trabalho suplementar

Cláusula 29.ª
Retribuição

1- Só se considera retribuição aquilo a que, nos termos do
contrato, das normas que o regem ou dos usos, o trabalhador
tem direito como contrapartida da prestação do trabalho.
2- A retribuição compreende a remuneração de base prevista no anexo III e todas as outras prestações regulares e
periódicas.
3- Não se consideram como integrando a retribuição, as
ajudas de custo, as despesas de transporte, a remuneração
por trabalho suplementar, os abonos para falhas e a remuneração por trabalho nocturno.
4- Os trabalhadores que exerçam funções de caixa, tesoureiro e cobrador, têm direito a um abono mensal para falhas
de 28,50 €.
5- Nos impedimentos dos titulares, os abonos serão recebidos pelos respectivos substitutos, na proporção dos dias de
substituição.
6- As quebras verificadas nas operações de cobrança e numerário efectuadas pelas equipas de distribuição serão suportadas pela empresa, salvo em relação às quebras de montante significativo ou acontecidas com regularidade.
7- A todos os trabalhadores são asseguradas as remunerações fixas mínimas constantes do anexo III.
8- A fórmula a considerar para efeito do cálculo das horas
simples é a seguinte:
RH = RM × 12 HS × 52
sendo RM a remuneração mensal e HS o horário semanal.

O trabalho suplementar será remunerado com o aumento
correspondente a 50 % da retribuição normal até duas horas
por dia e a 75 % das horas seguintes.
Cláusula 33.ª
Remuneração de trabalho no dia de descanso semanal e feriado

1- O trabalho prestado em dia de descanso semanal, dia de
descanso complementar ou feriado será pago com o acréscimo de 100 % da retribuição normal.
2- Só o trabalho prestado no dia de descanso semanal, a
que se refere o número 1 da cláusula 26.ª, dá ao trabalhador
direito a um dia completo de descanso num dos três dias seguintes.
Cláusula 34.ª
Subsídio de Natal

1- Todos os trabalhadores têm direito a receber, pelo Natal,
até ao dia 15 de dezembro, um subsídio correspondente a um
mês de retribuição normal.
2- Os trabalhadores que não tenham concluído, até 31 de
dezembro, um ano de serviço, receberão a importância proporcional aos meses que medeiam entre a data da sua admissão e 1 de dezembro, considerando-se como mês completo
qualquer fracção igual ou superior a 15 dias.
3- Nos casos de suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado é devido subsídio de Natal na parte
proporcional ao tempo de trabalho prestado.
4- Em caso de cessação do contrato, o trabalhador terá
direito a receber a parte proporcional do subsídio de Natal
relativo ao ano da cessação.
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CAPÍTULO VI

Suspensão da prestação de trabalho, descanso
semanal e feriados
Cláusula 35.ª
Descanso semanal

1- Considera-se dia de descanso semanal obrigatório o
domingo o dia previsto na escala de turnos rotativos, sendo
o sábado considerado como dia de descanso complementar.
Todos os restantes dias serão considerados úteis com excepção dos feriados.
2- Quando o trabalho for prestado em regime de laboração contínua, o horário de trabalho tem de ser organizado
de forma a que os trabalhadores tenham, em média, em cada
período de sete dias de trabalho dois dias de descanso consecutivos, que, no máximo de quatro semanas, devem coincidir
com o sábado e o domingo.

niente para o normal funcionamento do serviço.
8- No ano da suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado, se se verificar a impossibilidade total
ou parcial do gozo do direito a férias já vencido, o trabalhador terá direito à retribuição correspondente ao período de
férias vencido e respectivo subsídio.
9- A entidade patronal elaborará um mapa de férias, a afixar nos locais de trabalho até 15 de abril do ano em que as
férias vão ser gozadas.
10- Os trabalhadores em regime eventual têm direito a férias e respectivo subsídio, na proporcionalidade de dois dias
úteis por cada mês completo de serviço, mantendo-se a proporcionalidade nos casos inferiores a um mês.
Cláusula 38.ª
Indisponibilidade do direito a férias

Cláusula 36.ª

O direito a férias é irrenunciável e o seu gozo efectivo
não pode ser substituído, fora dos casos expressamente previstos na lei ou nesta convenção, por qualquer compensação
económica ou outra ainda que com o acordo do trabalhador.

Feriados

Cláusula 39.ª

São equiparados para todos os efeitos ao descanso semanal, com a remuneração por inteiro, além dos dias considerados feriados obrigatórios pela lei, os seguintes: Terça-Feira
de Carnaval; feriado municipal.
Cláusula 37.ª
Período e época de férias

1- Todos os trabalhadores abrangidos por este contrato
colectivo de trabalho terão direito a 22 dias úteis de férias
remuneradas, excepto no ano de admissão, em que terão direito, após seis meses de execução do contrato, a 2 dias úteis
de férias por cada mês de duração do contrato, até ao máximo de 20 dias úteis.
2- A duração do período de férias é ainda aumentada no
caso de o trabalhador não ter faltado ou na eventualidade de
ter apenas faltas justificadas, no ano a que as férias se reportam, nos seguintes termos:
a) Dois dias de férias, até ao máximo de duas faltas ou
quatro meios dias;
b) Um dia de férias, até ao máximo de três faltas ou seis
meios dias.
3- O direito a férias vence-se no dia 1 de janeiro do ano
civil subsequente, sem prejuízo do disposto na parte final do
número 1 desta cláusula.
4- A época de férias deve ser escolhida de comum acordo
entre a entidade patronal e o trabalhador.
5- Na falta de acordo, compete à entidade patronal, ouvida
a comissão de trabalhadores, determinar a época de férias.
6- O período de férias será gozado em dias seguidos. Se os
trabalhadores o solicitarem, poderá ser fraccionado em períodos, por forma que o trabalhador goze sempre, pelo menos,
15 dias de férias consecutivamente.
7- Os trabalhadores do mesmo agregado familiar que estejam ao serviço da mesma empresa, sempre que o solicitem,
gozarão as férias simultaneamente, salvo se houver inconve-

Violação do direito a férias

1- No caso da entidade patronal obstar ao gozo de férias,
nos termos desta convenção, o trabalhador receberá, a título
de indemnização, o triplo da retribuição correspondente ao
período em falta, que deverá obrigatoriamente ser gozado no
1.º trimestre do ano civil subsequente.
2- O disposto nesta cláusula não prejudica a aplicação de
sanções em que a entidade patronal incorra por violação das
normas reguladoras das relações de trabalho.
Cláusula 40.ª
Doença no período de férias

1- Se o trabalhador adoecer durante as férias, serão as
mesmas interrompidas desde que a entidade patronal seja
do facto informada, prosseguindo o respectivo gozo após o
termo da situação de doença, nos termos em que as partes
acordarem.
2- A prova da situação de doença prevista no número anterior poderá ser feita por estabelecimento hospitalar, por
médico da Segurança Social ou por atestado médico, sem
prejuízo do direito de fiscalização e controlo por médico indicado pela empresa.
3- Quando o trabalhador estiver doente até dezembro, tem
direito a gozar as férias desse ano no 1.º trimestre do ano
seguinte.
4- Se, na data indicada para início das férias, o trabalhador
estiver ausente por doença ou acidente, gozará as férias por
inteiro e receberá o respectivo subsídio em data a fixar por
acordo entre as partes, podendo, no entanto, receber imediatamente o subsídio de férias se o desejar.
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tem direito às férias e ao respectivo subsídio que teria vencido em janeiro desse ano, se tivesse estado ininterruptamente
ao serviço.

1- Falta é a ausência do trabalhador durante as horas correspondentes a um dia normal de trabalho.
2- Nos casos de ausência dos trabalhadores por períodos
inferiores, os respectivos tempos serão adicionados para determinação dos dias normais de trabalho em falta.

que não seja imputável ao trabalhador, nomeadamente doença, acidente ou cumprimento de obrigações legais;
f) Por necessidade de prestação de assistência inadiável e
imprescindível a membros do agregado familiar nos termos
da lei;
g) Ausências não superiores a quatro horas e só pelo tempo
estritamente necessário, justificadas pelo responsável pela
educação do menor, uma vez por trimestre, para deslocação
à escola, tendo em vista inteirar-se da situação educativa do
filho menor;
h) Pelos trabalhadores eleitos para as estruturas de representação colectiva, nos termos da lei;
i) Por candidatos a eleições para cargos públicos, durante
o período legal da respectiva campanha eleitoral;
j) Autorizadas ou aprovadas pelo empregador;
k) Que por lei forem como tal qualificadas.
2- Nos casos previstos nas alíneas do número anterior,
a entidade patronal poderá exigir prova da veracidade dos
factos alegados, só sendo as faltas consideradas justificadas
quando dadas por ocasião da ocorrência.
3- As faltas justificadas não determinam a perda de retribuição nem a diminuição do período de férias, subsídio de
férias e subsídio de Natal.
4- A entidade patronal pode sempre exigir prova da veracidade dos factos alegados no número anterior.

Cláusula 44.ª

Cláusula 46.ª

Participação de faltas

Consequências das faltas justificadas

1- As faltas justificadas, quando previsíveis, deverão ser
comunicadas à entidade patronal com a antecedência mínima de cinco dias.
2- Quando imprevistas, deverão ser comunicadas à entidade patronal logo que possível.
3- O não cumprimento do disposto nos números anteriores
pode tornar as faltas injustificadas.
4- A entidade patronal pode, em qualquer caso de falta
justificada, exigir ao trabalhador prova dos factos invocados
para a justificação.

1- As faltas justificadas não determinam perda de retribuição nem diminuição de férias ou qualquer outra regalia.
2- Exceptuam-se do disposto no número anterior, quanto à
retribuição, as faltas referidas na alínea h) da cláusula 44.ª,
quando para além dos limites estabelecidos na cláusula 71.ª

Cláusula 42.ª
Subsídio de férias

1- Os trabalhadores têm direito a um subsídio correspondente à sua retribuição mensal, com excepção dos dias referidos no número 2 da cláusula 36.ª, que deverá ser satisfeito
até 10 dias antes do início do gozo efectivo das férias.
2- Este subsídio beneficiará sempre de qualquer aumento
de retribuição que se efectuar até ao início das férias.
3- Em caso de cessação do contrato de trabalho, o trabalhador terá direito às férias e subsídio vencidos, se ainda as
não tiver gozado, bem como à respectiva parte proporcional
relativa ao ano da cessação.
Cláusula 43.ª
Definição de faltas

Cláusula 45.ª
Faltas justificadas

1- Os trabalhadores podem faltar, sem perda de qualquer
direito, designadamente retribuição, férias ou antiguidade,
nas seguintes condições:
a) Durante 15 dias seguidos, por altura do casamento;
b) Durante 5 dias consecutivos, por falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens ou de parente ou afim no
1.º grau na linha recta ou de pessoa que viva em união de facto ou economia comum com o trabalhador, nos termos da lei;
c) Durante dois dias consecutivos, por falecimento de outro parente ou afim na linha recta ou em 2.º grau na linha
colateral;
d) Por prestação de provas em estabelecimento de ensino,
nos termos da lei;
e) Por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto

Cláusula 47.ª
Consequências das faltas não justificadas

As faltas não justificadas dão o direito à entidade patronal de descontar na retribuição a importância correspondente
ao número de faltas dadas, que serão descontadas na antiguidade do trabalhador.
Cláusula 48.ª
Impedimentos prolongados

1- Quando o trabalhador esteja temporariamente impedido
por facto que não lhe seja imputável, nomeadamente serviço
militar obrigatório, doença ou acidente, e o impedimento se
prolongue por mais de um mês, cessam os direitos, deveres
e garantias das partes, na medida em que pressuponham a
efectiva prestação de trabalho, sem prejuízo das disposições
aplicáveis da legislação sobe Segurança Social.
2- Terminado o impedimento, o trabalhador deve, dentro
do prazo de 15 dias, apresentar-se à entidade patronal para
retomar o serviço, sob pena de perder o direito ao lugar.
3- O tempo de suspensão conta-se para efeitos de antiguidade, conservando o trabalhador direito ao lugar.
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Cláusula 49.ª

Cláusula 53.ª

Licença sem retribuição

Justa causa de despedimento

1- A entidade patronal, mediante requerimento do trabalhador, poderá conceder-lhe licença sem retribuição.
2- O período de licença sem retribuição autorizado pela
entidade patronal conta-se para efeitos de antiguidade.
3- Durante o mesmo período cessam os direitos, deveres
e garantias das partes, na medida em que pressuponham a
efectiva prestação de trabalho.
4- Durante o período de licença sem retribuição os trabalhadores figurarão nos quadros de pessoal.
5- A entidade patronal poderá fazer cessar a licença sem
retribuição logo que o trabalhador inicie a prestação de qualquer trabalho remunerado, salvo se a licença tiver sido concedida com a menção expressa desse facto.

1- Considera-se justa causa, o comportamento culposo do
trabalhador que, pela sua gravidade e consequências, torne
imediata e praticamente impossível a subsistência da relação
de trabalho.
2- Constituirão, nomeadamente, justa causa de despedimento os seguintes comportamentos do trabalhador:
a) Desobediência ilegítima às ordens dadas por responsáveis hierarquicamente superiores;
b) Violação de direitos e garantias de trabalhadores da empresa;
c) Provocação repetida de conflitos com outros trabalhadores da empresa;
d) Desinteresse repetido pelo cumprimento, com a diligência devida, das obrigações inerentes ao exercício do cargo ou
posto de trabalho que lhe esteja confiado;
e) Lesão de interesses patrimoniais sérios da empresa;
f) Prática intencional, no âmbito da empresa, de actos lesivos da economia nacional;
g) Faltas não justificadas ao trabalho, que determinem
directamente prejuízos ou riscos graves para a empresa ou,
independentemente de qualquer prejuízo ou risco, quando o
número de faltas injustificadas atingir, em cada ano, 5 seguidas ou 10 interpoladas;
h) Falta culposa de observância de normas de higiene e segurança no trabalho;
i) Prática, no âmbito da empresa, de violências físicas, de
injúrias ou outras ofensas punidas por lei sobre trabalhadores
da empresa, elementos dos corpos sociais ou sobre a entidade patronal individual não pertencentes aos mesmos órgãos,
seus delegados ou representantes;
j) Sequestro e em geral crimes contra a liberdade das pessoas referidas na alínea anterior;
k) Incumprimento ou oposição ao cumprimento de decisões judiciais ou actos administrativos definitivos ou executórios;
l) Reduções anormais da produtividade do trabalhador;
m) Falsas declarações relativas à justificação de faltas.

CAPÍTULO VII

Cessação do contrato de trabalho
Cláusula 50.ª
Formas de cessação

O contrato de trabalho pode cessar por:
a) Mútuo acordo das partes;
b) Caducidade;
c) Despedimento promovido pela entidade patronal ou
gestor público com justa causa;
d) Despedimento colectivo;
e) Rescisão do trabalhador.
Cláusula 51.ª
Cessação por mútuo acordo

1- A cessação do contrato por mútuo acordo deve sempre
constar de documento escrito, assinado por ambas as partes,
em duplicado, ficando cada parte com um exemplar.
2- Desse documento podem constar outros efeitos acordados entre as partes, desde que não contrariem as leis gerais
do trabalho.
3- São nulas as cláusulas de acordo revogatório segundo as
quais as partes declarem que o trabalhador não pode exercer
direitos já adquiridos ou reclamar créditos vencidos.
Cláusula 52.ª
Despedimento

1- São proibidos os despedimentos sem justa causa ou por
motivos políticos ou ideológicos.
2- Verificando-se justa causa, o trabalhador pode ser despedido, quer o contrato tenha prazo ou não.
3- Nas acções judiciais de impugnação de despedimento,
compete à entidade patronal a prova de existência de justa
causa invocada.

Cláusula 54.ª
Processo disciplinar em caso de impedimento

1- Nos casos em que se verifique algum dos comportamentos que integram o conceito de justa causa na cláusula anterior, a entidade patronal comunicará, por escrito, ao
trabalhador que tenha incorrido nas respectivas infracções
e à comissão de trabalhadores da empresa a sua intenção de
proceder ao despedimento, o que fará acompanhar de uma
nota de culpa com a descrição fundamentada dos factos imputados ao trabalhador.
2- O trabalhador dispõe de um prazo de três dias úteis para
deduzir, por escrito, os elementos que considera relevantes
para o esclarecimento da verdade.
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3- A comissão de trabalhadores pronunciar-se-á seguidamente, fundamentando o seu parecer, no prazo de dois dias
úteis a contar do momento em que o processo lhe seja entregue por cópia.
4- Decorrido o prazo referido no número anterior, a entidade patronal poderá ou não proferir o despedimento, devendo
a decisão fundamentada constar sempre de documento escrito, de que será sempre entregue cópia ao trabalhador e à
comissão de trabalhadores.
5- Caso a decisão fundamentada da comissão de trabalhadores seja contrária ao despedimento, o trabalhador dispõe
de um prazo de três dias a contar da decisão do despedimento
para requerer judicialmente a suspensão do despedimento.
6- Nas empresas em que, por impossibilidade legal, não
haja comissão de trabalhadores, o trabalhador dispõe da faculdade de pedir a suspensão do despedimento, nos termos
do número anterior.
7- A entidade patronal poderá suspender preventivamente
o trabalhador, sem perda de retribuição, quando se verifiquem os comportamentos previstos nas alíneas c), i) e j) do
número 2 da cláusula anterior.

conhecimento até ao início do processo disciplinar, um lapso
de tempo superior a 30 dias.
Cláusula 56.ª
Indemnização por despedimento

Cada trabalhador abrangido pelo despedimento colectivo
tem direito a uma indemnização de acordo com a respectiva
antiguidade e correspondente a um mês de retribuição por
cada ano ou fracção, não podendo ser inferior a três meses.
CAPÍTULO VIII

Condições particulares de trabalho
Cláusula 57.ª
Parentalidade

Cláusula 55.ª

A maternidade e a paternidade constituem valores sociais
eminentes, pelo que para além do estipulado no presente
CCT, para a generalidade dos trabalhadores por ele abrangidos, são assegurados a estes na condição de maternidade e
paternidade os direitos constantes no CT.

Inexistência de justa causa

Cláusula 58.ª

1- A inexistência de justa causa, a inadequação da sanção
ao comportamento verificado e a nulidade ou inexistência de
processo disciplinar determinam a nulidade do despedimento que, apesar disso, tenha sido declarado.
2- O trabalhador tem direito, no caso referido no número
anterior, às prestações pecuniárias que deveria ter normalmente auferido desde a data do despedimento até à data da
sentença, bem como à reintegração na empresa no respectivo cargo ou posto de trabalho e com a antiguidade que lhe
pertencia.
3- Em substituição da reintegração, o trabalhador pode optar pela indemnização de antiguidade prevista na cláusula seguinte, contando-se para esse efeito todo o tempo decorrido
até à data da sentença.
4- O despedimento decidido com alegação de justa causa
venha a mostrar-se insubsistente, quando se prove o dolo da
entidade patronal ou gestor público, dará lugar à aplicação
de multa de 250 € a 1000 € àquelas entidades, cujo produto
reverterá para o fundo de desemprego.
5- Para apreciação da existência da justa causa de despedimento ou de adequação da sanção ao comportamento
verificado, deverão ser tidos em conta o grau de lesão dos
interesses da economia nacional ou da empresa, o carácter
das relações entre as partes, a prática disciplinar da empresa,
quer em geral, quer em relação ao trabalhador atingido, o carácter das relações do trabalhador com os seus companheiros
e todas as circunstâncias relevantes do caso.
6- Entre as circunstâncias referidas no número anterior
deve ser incluído o facto da entidade patronal ou gestor público praticar actos, posteriormente à verificação do comportamento do trabalhador ou ao seu conhecimento, que revelem não o considerar perturbador das relações de trabalho,
nomeadamente deixando correr, desde essa verificação ou

Protecção na parentalidade

1- A protecção na parentalidade concretiza-se através da
atribuição dos seguintes direitos:
a) Licença em situação de risco clínico durante a gravidez;
b) Licença por interrupção de gravidez;
c) Licença parental, em qualquer das modalidades;
d) Licença por adopção;
e) Licença parental complementar em qualquer das modalidades;
f) Dispensa da prestação de trabalho por parte de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivo de protecção
da sua segurança e saúde;
g) Dispensa para consulta pré-natal;
h) Dispensa para avaliação para adopção;
i) Dispensa para amamentação ou aleitação;
j) Faltas para assistência a filho;
k) Faltas para assistência a neto;
l) Licença para assistência a filho;
m) Licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica;
n) Trabalho a tempo parcial de trabalhador com responsabilidades familiares;
o) Horário flexível de trabalhador com responsabilidades
familiares;
p) Dispensa de prestação de trabalho em regime de adaptabilidade;
q) Dispensa de prestação de trabalho suplementar;
r) Dispensa de prestação de trabalho no período noturno.
2- Os direitos previstos no número anterior apenas se aplicam, após o nascimento do filho, a trabalhadores progenitores que não estejam impedidos ou inibidos totalmente do
exercício do poder paternal, com exceção do direito de a mãe
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gozar 14 semanas de licença parental inicial e dos referentes
a proteção durante a amamentação.
Cláusula 59.ª

9- A suspensão da licença no caso previsto no número anterior é feita mediante comunicação ao empregador, acompanhada de declaração emitida pelo estabelecimento hospitalar.

Conceitos em matéria de proteção da parentalidade

1- No âmbito do regime de proteção da parentalidade,
entende-se por:
a) Trabalhadora grávida, a trabalhadora em estado de gestação que informe o empregador do seu estado, por escrito,
com apresentação de atestado médico;
b) Trabalhadora puérpera, a trabalhadora parturiente e durante um período de 120 dias subsequentes ao parto que informe o empregador do seu estado, por escrito, com apresentação de atestado médico ou certidão de nascimento do filho;
c) Trabalhadora lactante, a trabalhadora que amamenta o
filho e informe o empregador do seu estado, por escrito, com
apresentação de atestado médico.
2- O regime de proteção da parentalidade é ainda aplicável
desde que o empregador tenha conhecimento da situação ou
do facto relevante.
Cláusula 60.ª
Licença parental inicial

1- A mãe e o pai trabalhadores têm direito, por nascimento
de filho, a licença parental inicial de 120 ou 150 dias consecutivos, cujo gozo podem partilhar após o parto, sem prejuízo dos direitos da mãe a que se refere o número seguinte.
2- A licença referida no número anterior é acrescida em 30
dias, no caso de cada um dos progenitores gozar, em exclusivo, um período de 30 dias consecutivos, ou dois períodos
de 15 dias consecutivos, após o período de gozo obrigatório
pela mãe a que se refere o número 2 da cláusula seguinte.
3- No caso de nascimentos múltiplos, o período de licença
previsto nos números anteriores é acrescido de 30 dias por
cada gémeo além do primeiro.
4- Em caso de partilha do gozo da licença, a mãe e o pai
informam os respetivos empregadores, até sete dias após o
parto, do início e termo dos períodos a gozar por cada um,
entregando para o efeito, declaração conjunta.
5- O gozo de licença parental inicial em simultâneo, de pai
e mãe que trabalhem na mesma empresa, senso esta uma microempresa, depende de acordo com o trabalhador.
6- Caso a licença parental não seja partilhada pela mãe e
pelo pai, e sem prejuízo dos direitos da mãe a que se refere
o artigo seguinte, o progenitor que gozar a licença informa
o respetivo empregador, até sete dias após o parto, da duração da licença e do início do respetivo período, juntando
declaração do outro progenitor da qual conste que o mesmo
exerce atividade profissional e que não goza a licença parental inicial.
7- Na falta da declaração referida nos números 4 e 5 a licença é gozada pela mãe.
8- Em caso de internamento hospitalar da criança ou do
progenitor que estiver a gozar a licença prevista nos números
1, 2 ou 3 durante o período após o parto, o período de licença
suspende -se, a pedido do progenitor, pelo tempo de duração
do internamento.

Cláusula 61.ª
Períodos de licença parental exclusiva da mãe

1- A mãe pode gozar até 30 dias da licença parental inicial
antes do parto.
2- É obrigatório o gozo, por parte da mãe, de seis semanas
de licença a seguir ao parto.
3- A trabalhadora que pretenda gozar parte da licença antes do parto deve informar desse propósito o empregador e
apresentar atestado médico que indique a data previsível do
parto, prestando essa informação com a antecedência de 10
dias ou, em caso de urgência comprovada pelo médico, logo
que possível.
Cláusula 62.ª
Licença parental inicial a gozar por um progenitor em caso de
impossibilidade do outro

1- O pai ou a mãe tem direito a licença, com a duração referida nos números 1, 2 ou 3 da cláusula 60.ª, ou do período
remanescente da licença, nos casos seguintes:
a) Incapacidade física ou psíquica do progenitor que estiver a gozar a licença, enquanto esta se mantiver;
b) Morte do progenitor que estiver a gozar a licença.
2- Em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica da
mãe, a licença parental inicial a gozar pelo pai tem a duração
mínima de 30 dias.
3- Em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica de
mãe não trabalhadora nos 120 dias a seguir ao parto, o pai
tem direito a licença nos termos do número 1, com a necessária adaptação, ou do número anterior.
4- Para efeito do disposto nos números anteriores, o pai
informa o empregador, logo que possível e, consoante a situação, apresenta atestado médico comprovativo ou certidão
de óbito e, sendo caso disso, declara o período de licença já
gozado pela mãe.
5- Constitui contra-ordenação muito grave a violação do
disposto nos números 1 a 4.
Cláusula 63.ª
Licença parental exclusiva do pai

1- É obrigatório o gozo pelo pai de uma licença parental de
15 dias úteis, seguidos ou interpolados, nos 30 dias seguintes
ao nascimento do filho, cinco dos quais gozados de modo
consecutivos imediatamente a seguir a este.
2- Após o gozo da licença prevista no número anterior, o
pai tem ainda direito a 15 dias úteis de licença, seguidos ou
interpolados, desde que gozados em simultâneo com o gozo
da licença parental inicial por parte da mãe.
3- No caso de nascimentos múltiplos, à licença prevista
nos números anteriores acrescem dois dias por cada gémeo
além do primeiro.
4- Para efeitos do disposto nos números anteriores, o trabalhador deve avisar o empregador com a antecedência pos-
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sível que, no caso previsto no número 2, não deve ser inferior
a cinco dias.
Cláusula 64.ª
Regime das licenças, faltas e dispensas

1- Não determinam perda de quaisquer direitos, salvo
quanto à retribuição, e são consideradas como prestação efetiva de trabalho as ausências ao trabalho resultantes de:
a) Licença em situação de risco clínico durante a gravidez;
b) Licença por interrupção de gravidez;
c) Licença parental, em qualquer das modalidades;
d) Licença por adoção;
e) Licença parental complementar em qualquer das modalidades;
f) Falta para assistência a filho;
g) Falta para assistência a neto;
h) Dispensa de prestação de trabalho no período noturno;
i) Dispensa da prestação de trabalho por parte de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivo de proteção
da sua segurança e saúde;
j) Dispensa para avaliação para adoção.
2- A dispensa para consulta pré-natal, amamentação ou
aleitação não determina perda de quaisquer direitos e é considerada como prestação efetiva de trabalho.
3- As licenças por situação de risco clínico durante a gravidez, por interrupção de gravidez, por adoção e licença parental em qualquer modalidade:
a) Suspendem o gozo das férias, devendo os dias remanescentes ser gozados após o seu termo, mesmo que tal se
verifique no ano seguinte;
b) Não prejudicam o tempo já decorrido de estágio ou ação
ou curso de formação, devendo o trabalhador cumprir apenas
o período em falta para o completar;
c) Adiam a prestação de prova para progressão na carreira
profissional, a qual deve ter lugar após o termo da licença.
4- A licença parental e a licença parental complementar,
em quaisquer das suas modalidades, por adoção, para assistência a filho e para assistência a filho com deficiência ou
doença crónica:
a) Suspendem-se por doença do trabalhador, se este informar o empregador e apresentar atestado médico comprovativo, e prosseguem logo após a cessação desse impedimento;
b) Não podem ser suspensas por conveniência do empregador;
c) Não prejudicam o direito do trabalhador a aceder à informação periódica emitida pelo empregador para o conjunto dos trabalhadores;
d) Terminam com a cessação da situação que originou a
respetiva licença que deve ser comunicada ao empregador
no prazo de cinco dias.
5- No termo de qualquer situação de licença, faltas, dispensa ou regime de trabalho especial, o trabalhador tem direito a
retomar a atividade contratada, devendo, no caso previsto na
alínea d) do número anterior, retomá-la na primeira vaga que
ocorrer na empresa ou, se esta entretanto se não verificar, no
termo do período previsto para a licença.
6- A licença para assistência a filho ou para assistência a

filho com deficiência ou doença crónica suspende os direitos,
deveres e garantias das partes na medida em que pressuponham a efetiva prestação de trabalho, designadamente a retribuição, mas não prejudica os benefícios complementares
de assistência médica e medicamentosa a que o trabalhador
tenha direito.
CAPÍTULO X

Trabalho fora do local habitual
Cláusula 65.ª
Princípio geral

1- Entende-se por deslocação em serviço a realização temporária de trabalho fora do local habitual.
2- Entende-se por serviço externo aquele que regularmente é desenvolvido no exterior da empresa, sede, delegação,
filial ou armazém.
3- Entende-se por local habitual de trabalho o estabelecimento em que o trabalhador presta normalmente serviço ou
a sede ou delegação da empresa a que está adstrito quando o
seu local de trabalho não seja fixo.
4- As deslocações que não permitam o regresso diário do
trabalhador à sua residência habitual serão objecto de acordo.
Cláusula 66.ª
Direitos dos trabalhadores nas deslocações

1- Se o trabalhador utilizar a sua viatura ao serviço da entidade patronal, esta pagar-lhe-á o produto do coeficiente 0,26
sobre o preço do litro da gasolina super por cada quilómetro
percorrido.
2- Os trabalhadores terão direito nas suas deslocações ao
pagamento como trabalho extraordinário do tempo que, nas
viagens de ida e regresso, incluindo as esperas, exceda o período normal de trabalho diário.
3- Os trabalhadores deslocados ou em serviço externo são
seguros pela empresa contra os riscos de viagens (acidentes
pessoais), durante o período em que se encontrarem nessa
situação, e a favor de quem o trabalhador designe.
4- As entidades patronais poderão transferir para as companhias de seguros as responsabilidades decorrentes do número anterior.
5- Os trabalhadores têm direito, durante o período de deslocação, ao pagamento das seguintes despesas:
a) Alojamento, contra a apresentação dos respectivos documentos;
b) Pequeno-almoço - 3,00; €
c) Almoço ou jantar - 13,00 €.
As partes podem acordar o pagamento das despesas de
pequeno-almoço, almoço ou jantar mediante a apresentação
dos respectivos documentos comprovativos.
6- Estas disposições aplicam-se também aos trabalhadores
em serviço externo quando, por motivos imprevistos, devidamente justificados, não possam regressar à empresa às horas das refeições ou não possam tomar as suas refeições nos
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períodos normais.
7- Nas deslocações, o início e o fim do almoço ou jantar
terão de verificar-se, respectivamente, entre as 11 horas e 30
minutos e as 14 horas e 30 minutos e as 19 horas e 30 minutos e as 21 horas e 30 minutos.
8- Considera-se que o trabalhador tem direito ao pequeno-almoço quando inicia o serviço até às 7 horas, inclusive.
9- O disposto no número 5 não se aplica às refeições tomadas no estrangeiro, que serão pagas mediante factura.

nar, podendo este ser ainda exercido pelos superiores hierárquicos dos trabalhadores.

CAPÍTULO XI

As entidades patronais pagarão aos trabalhadores com
baixa por mais de 15 dias, e até 90 dias seguidos ou alternados, por ano civil, a diferença entre a retribuição auferida
à data da baixa e o subsídio atribuído pela Segurança Social
ou pelo seguro.

1- As entidades patronais cumprirão e farão cumprir o estipulado na legislação vigente sobre segurança e saúde no
trabalho, nomeadamente o estipulado sobre estas matérias e
ainda não revogadas do anterior Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de agosto, e Lei n.º 35/2004,
de 29 de julho, que a regulamenta.
2- Nas empresas com 50 ou mais trabalhadores ao seu ser
viço ou que, embora com menos de 50 trabalhadores, apre
sentem riscos excecionais de acidente ou de doença ou taxa
elevada de frequência ou gravidade de acidentes poderá exis
tir uma comissão de segurança e saúde no trabalho, paritária,
nos termos da legislação vigente.

Cláusula 68.ª

Cláusula 72.ª

Previdência e outras garantias sociais
Cláusula 67.ª
Complemento de subsídio de doença

CAPÍTULO X

Segurança e saúde no trabalho
Cláusula 71.ª
Princípios gerais

Complemento da pensão de reforma

Comissão de segurança e saúde no trabalho

A todos os trabalhadores que tiverem pelo menos 20 anos
de trabalho numa empresa, esta complementará a pensão de
reforma por velhice a que os trabalhadores tiverem direito
até perfazer 80 % do ordenado mínimo da categoria que lhe
cabia à data da sua reforma.

1- Nos termos do número 2 da cláusula 71ª. deste CCT, poderá ser criada em cada empresa uma comissão de segurança
e saúde no trabalho, de composição paritária.
2- As comissões de segurança, higiene e saúde no trabalho
elaborarão os seus próprios estatutos.
3- As comissões de segurança, higiene e saúde no trabalho
são compostas por vogais, sendo representantes dos trabalhadores os eleitos nos termos da cláusula seguinte, cabendo
a cada empresa designar um número idêntico de represen
tantes.

Cláusula 69.ª
Refeitório, subsídio de alimentação e cantina

1- Todas as empresas terão de por à disposição dos trabalhadores um lugar confortável, arejado e asseado, com mesas
e cadeiras suficientes para todos os trabalhadores ao seu serviço, onde estes possam tomar e aquecer as suas refeições.
2- As empresas atribuirão a todos os trabalhadores um
subsídio de alimentação diário de 5,00 €, sem prejuízo do
disposto na cláusula 83.ª
3- O subsídio previsto nesta cláusula não é devido se a empresa fornecer a refeição completa.
4- Os trabalhadores só terão direito a beneficiar do subsídio referido no número anterior nos dias em que efectivamente trabalharem antes e depois da refeição.
CAPÍTULO IX

Disciplina
Cláusula 70.ª
Poder disciplinar

1- A entidade patronal tem poder disciplinar sobre os trabalhadores que se encontrem ao seu serviço, observando-se
o disposto no CT.
2- A entidade patronal exerce ela própria o poder discipli-

Cláusula 73.ª
Representantes dos trabalhadores na comissão de segurança e saúde
no trabalho

1- Os representantes dos trabalhadores para a comissão de
segurança e saúde no trabalho são eleitos pelos trabalhadores, por voto direto e secreto, segundo o princípio da representação pelo método de Hondt.
a) 2- Só podem concorrer listas apresentadas pelas organi
zações sindicais que tenham trabalhadores representados na
empresa ou listas que apresentam subscritas, no mínimo, por
20 % dos trabalhadores da empresa, não podendo nenhum
trabalhador subscrever ou fazer parte de mais de uma lista.
3- Cada lista deverá indicar um número de candidatos efetivos igual ao dos lugares elegíveis e igual ao número de
candidatos suplentes.
4- Os representantes dos trabalhadores não poderão exce
der:
a) Empresas com menos de 61 trabalhadores - 1 represen
tante;
b) Empresas de 61 a 150 trabalhadores - 2 representantes;
c) Empresas de 151 a 300 trabalhadores - 3 representantes;
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d) Empresas de 301 a 500 trabalhadores - 4 representantes;
e) Empresas de 501 a 1000 trabalhadores - 5 representan
tes;
f) Empresas de 1001 a 1500 trabalhadores - 6 represen
tantes;
g) Empresas com mais de 1500 trabalhadores - 7 repre
sentantes.
5- O mandato dos representantes dos trabalhadores é de 3
anos.
6- A substituição dos representantes só é admitida no caso
de renúncia ou impedimento definitivo, cabendo a mesma
aos candidatos efetivos e suplentes, pela ordem indicada na
respetiva lista.
7- Os representantes dos trabalhadores a que se referem os
números anteriores dispõem para o exercício das suas fun
ções de um crédito de 5 horas por mês.
8- O crédito de horas referido no número anterior não é
acumulável com créditos de horas de que o trabalhador be
neficie por integrar outras estruturas representativas dos trabalhadores.
Cláusula 74.ª
Organização de serviços

Independentemente do número de trabalhadores que se
encontrem ao seu serviço, o empregador deve organizar serviços de segurança e saúde, visando a prevenção de riscos
profissionais e a promoção da saúde dos trabalhadores, de
acordo com o estabelecido na legislação em vigor aplicável.
CAPÍTULO XI

Clausula 77.ª
Direitos, competências e poderes dos dirigentes e delegados sindicais

1- Os delegados sindicais têm direito a afixar convocatórias ou informações relativas à vida sindical, procedendo a
sua distribuição entre os trabalhadores, mas sem prejuízo,
em qualquer caso, da laboração normal. O local de afixação
será indicado pela entidade patronal.
2- O número de delegados sindicais a quem são atribuídos os créditos de horas e a sua competência e poderes, bem
como os seus direitos e os dos membros das comissões de
trabalhadores ou dos corpos gerentes das associações sindicais, serão regulados pelo CT.
Cláusula 78.ª
Reuniões com a entidade patronal

1- Os delegados sindicais poderão reunir com a entidade
patronal ou com quem esta para o efeito designar, sempre
que uma ou outra parte o julgue conveniente.
2- Sempre que uma reunião não puder realizar-se no dia
para que foi convocada, o motivo de adiamento deverá ser
fundamentado por escrito pela parte que não puder comparecer, devendo a reunião ser marcada e realizada num dos 15
dias seguintes.
3- O tempo dispensado nas reuniões previstas nesta cláusula não é considerado para o efeito de crédito de horas previsto na cláusula anterior.
4- Os dirigentes sindicais, ou os seus representantes, devidamente credenciados, podem participar nas reuniões previstas nesta cláusula, mediante comunicação dos promotores
ao empregador, com a antecedência mínima de seis horas.

Atividade e organização sindical dos trabalhadores

CAPÍTULO XII

Cláusula 75.ª

Comissão paritária

Atividade sindical nos locais de trabalho

Os trabalhadores abrangidos pelo presente contrato têm
direito ao exercício da atividade sindical, nos termos do CT.

Cláusula 79.ª
Constituição

Cláusula 76.ª
Reuniões

1- Os trabalhadores têm direito a reunirem-se no interior
da empresa fora do horário de trabalho.
2- As reuniões serão convocadas por 1/3 dos trabalhadores
ou pelo sindicato respetivo.
3- As reuniões efetuadas na empresa nos termos do número 1 serão comunicadas à entidade patronal com quarenta e
oito horas de antecedência.
4- Os membros das direções das associações sindicais, devidamente identificados, nos termos da lei, que trabalhem na
empresa podem participar nas reuniões.
5- Todo o diretor sindical para entrar na empresa, seja em
que altura for, terá de se identificar, nos termos da lei em
vigor à data deste CCT, à entidade patronal ou aos seus representantes.

1- Até 90 dias após a entrada em vigor deste contrato será
criada uma comissão paritária constituída por 1 representante de cada uma das partes outorgantes do presente CCT.
2- Por cada representante efetivo será designado um suplente que o substituirá no exercício de funções em caso de
impedimento do membro efetivo.
3- Nas reuniões da comissão paritária, os representantes
de cada uma das partes poderão fazer-se acompanhar dos assessores que julguem necessários, os quais não terão direito
a voto.
4- A comissão paritária funcionará enquanto estiver em
vigor o presente contrato, podendo os seus membros ser
substituídos pela parte que os nomeou em qualquer altura,
mediante comunicação por escrito à outra parte.
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Cláusula 83.ª

Cláusula 80.ª
Competência

Informação e consulta

1- Compete à comissão paritária:
a) Interpretar as cláusulas do presente CCT;
b) Analisar os casos omissos no presente CCT;
c) Proceder à definição e enquadramento de novas profissões;
d) Deliberar sobre dúvidas emergentes da aplicação do
presente CCT;
e) Deliberar sobre o local, calendário e convocação das
reuniões.
2- A deliberação da comissão paritária que criar uma nova
categoria profissional deverá obrigatoriamente determinar a
respetiva integração num dos níveis de remuneração previsto
no anexo I, para efeitos de retribuição e demais direitos.

1- As empresas abrangidas pelo presente CCT, na qualidade de outorgantes deste CCT, asseguram aos representantes
dos trabalhadores ao seu serviço - delegados sindicais do sindicato outorgante deste CCT, o direito à informação e consulta, nos termos da Directiva Comunitária n.º 2002/14/CE,
de 11 de março, transposta para a legislação nacional através
do Código do Trabalho, Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.
2- As partes outorgantes deste CCT acordarão durante a
sua vigência a metodologia para a criação da Instância de
Informação e Consulta.

Cláusula 81.ª

Disposições finais e transitórias

Funcionamento e deliberações

Cláusula 84.ª

CAPÍTULO XIV

1- A comissão paritária considera-se constituída e apta a
funcionar logo que os nomes dos vogais sejam comunicados,
por escrito e no prazo previsto no número 1 da cláusula 79.ª,
outra parte e ao Ministério do Trabalho, da Solidariedade e
da Segurança Social.
2- A comissão paritária funcionará a pedido de qualquer
das partes e só poderá deliberar desde que estejam presentes,
pelo menos 1 membro de cada uma das partes.
3- As deliberações tomadas por unanimidade serão depositadas e publicadas nos mesmos termos da convenção coletiva e consideram-se para todos os efeitos como integrando
este CCT.
4- A deliberação tomada por unanimidade, uma vez publicada, é aplicável no âmbito da portaria de extensão da convenção.
5- A pedido da comissão poderá participar nas reuniões
um representante do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, sem direito a voto.

1- O regime estabelecido pelo presente contrato não prejudica direitos e regalias mais favoráveis em vigor, mesmo que
não previstos em instrumentos de regulamentação de trabalho anteriores.
2- Da aplicação do presente CCT não poderá resultar qualquer prejuízo para os trabalhadores, designadamente baixa
ou mudança de categoria ou classe, bem como diminuição
de retribuição, diuturnidades, comissões ou outras regalias
de carácter regular ou permanente que já estejam a ser praticadas pelo empregador.

CAPÍTULO XIII

ANEXO I

Direito à informação e consulta

Definição de funções

Cláusula 82.ª

Ajudante de electricista - É o trabalhador(a) que completou a sua aprendizagem e coadjuva os oficiais, preparando-se
para ascender à categoria de pré-oficial.
Ajudante de encarregado fabril - É o trabalhador(a) que
coadjuva o encarregado fabril no desempenho das suas funções e o substitui nos seus impedimentos.
Ajudante de operador(a) de fritadeira - É o(a)
trabalhador(a) que, sem prejuízo do princípio de salário igual
para trabalho igual, se habilita e colabora, por um período
máximo de dois anos, para o exercício da profissão de operador de fritadeira.
Ajudante de operador(a) de máquinas de empacotar - É
o trabalhador que, sem prejuízo do princípio de salário igual
para trabalho igual, se habilita e colabora, por um período
máximo de dois anos, para o exercício da profissão de operador de máquinas de empacotar.

Princípio geral

1- As empresas abrangidas pelo presente CCT comprometem-se a prestar mutuamente e em tempo útil toda a informação possível que permita aprofundar o conhecimento da
realidade sectorial, das implicações e impacte das normas
contratuais estabelecidas e aferir o respectivo cumprimento
e adequações.
2- As partes outorgantes do presente CCT reconhecem a
necessidade de promover, desenvolver e concretizar, de forma continuada e regular, mecanismos que incentivem o diálogo entre as entidades directa ou indirectamente outorgantes deste CCT e accionar em tempo útil a consulta prévia e
participações dos agentes sociais intervenientes neste sector.

Pequeníssimas empresas

As empresas classificadas pela convenção que ora se altera como «pequeníssimas empresas» atribuirão aos seus trabalhadores um subsídio de refeição diário de 3,85 €.
Cláusula 85.ª
Regimes mais favoráveis
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Ajudante de motorista - É o(a) trabalhador(a) que acompanha o motorista, competindo-lhe auxiliá-lo na manutenção do veículo, e vigia e indica as manobras, podendo ainda
fazer a distribuição dos produtos da empresa e proceder à
facturação e cobrança dos mesmos.
Ajudante de motorista vendedor-distribuidor - É o trabalhador que, possuindo ou não carta de condução profissional,
colabora com o motorista vendedor-distribuidor em todas as
funções.
Analista - É o(a) trabalhador(a) com curso ou habilitações adequadas ou conhecimentos profissionais adquiridos
equivalentes que faz análises qualitativas e quantitativas
físicas, químicas e bacteriológicas e outras determinações
laboratoriais.
Aprendiz - É o(a) trabalhador(a) que, sob a orientação de
profissionais qualificados, adquire conhecimentos técnico-profissionais que o habilitem a ingressar na carreira profissional de uma especialidade.
Assistente administrativo(a) - Executa tarefas relacionadas com o expediente geral da empresa, de acordo com procedimentos estabelecidos, utilizando equipamento informático
e equipamento e utensílios de escritório: receciona e regista
a correspondência e encaminha-a para os respetivos serviços
ou destinatários em função do tipo de assunto e da prioridade
da mesma, efetua o processamento de texto em memorandos,
cartas/ofícios, relatórios e outros documentos com base em
informação fornecida, arquiva a documentação, separando-a em função do tipo de assunto ou do tipo de documento,
respeitando regras e procedimentos de arquivo, procede à
expedição da correspondência, identificando o destinatário e
acondicionando-a de acordo com os procedimentos adequados, prepara e confere documentação de apoio à atividade
comercial da empresa, designadamente documentos referentes a contratos de compra e venda (requisições, guias de
remessa, faturas, recibos e outros) e documentos bancários
(cheques, letras, livranças e outros), regista, atualiza, manualmente ou utilizando aplicações informáticas específicas da
área administrativa, dados necessários à gestão da empresa,
nomeadamente os referentes ao economato, à faturação, vendas e clientes, compras e fornecedores, pessoal e salários,
stocks e aprovisionamento, atende e encaminha, telefónica
ou pessoalmente, o público interno e externo à empresa, nomeadamente clientes, fornecedores e funcionários, em função do tipo de informação ou serviço pretendido.
Assistente administrativo(a) principal - É o(a)
trabalhador(a) que executa tarefas mais exigentes que competem ao escriturário, nomeadamente tarefas relativas a
determinados assuntos de pessoal de legislação ou fiscais,
apuramentos e cálculos contabilísticos e estatísticos complexos e tarefas de relação com fornecedores e ou clientes que
obriguem a tomadas de decisões correntes, ou executando as
tarefas mais exigentes na secção, colabora directamente com
o chefe de secção e, no impedimento deste, coordena ou controla as tarefas de um grupo de trabalhadores administrativos
com actividades afins.
Auxiliar de armazém - É o(a) trabalhador(a) que auxilia nos trabalhos de armazém. Ajuda a arrumar os diversos
produtos no seu lugar, separando-os pela guia de remessa ou

outros documentos. Procede ao carregamento dos diversos
materiais a expedir.
Auxiliar de laboratório - É o(a) trabalhador(a) que prepara o material necessário aos diversos trabalhos de análise
ou outros trabalhos de laboratório. Procede à manutenção,
conservação, lavagem e secagem do equipamento, executando outras tarefas acessórias, podendo manusear reagentes.
Caixa - É o(a) trabalhador(a) que tem a seu cargo as operações da caixa e de registo do movimento relativo a transações respeitantes à gestão da empresa: recebe numerário e
outros valores e verifica se a sua importância corresponde à
indicada nas notas de venda ou nos recibos; prepara os sobrescritos segundo as folhas do pagamento. Pode preparar
os fundos.
Chefe de equipa (electricista, metalúrgico, produção,
vendas e outros) - É o(a) trabalhador(a) que, executando ou
não funções da sua profissão, dirige e orienta o serviço inerente às suas funções.
Chefe de secção - É o trabalhador que coordena, dirige
e controla o trabalho de um grupo de profissionais de um
departamento de serviços administrativos ou do sector de
produção.
Chefe de serviços/departamento - É o(a) trabalhador(a)
que, sob orientação superior, coordena, dirige e controla a
actividade de serviços e ou departamento de índole administrativa, industrial, agrícola, comercial ou outras.
Chefe de vendas - É o(a) trabalhador(a) que dirige, coordena e controla um ou mais sectores de venda de empresa.
Cobrador(a) - É o(a) trabalhador(a) que procede, fora
dos escritórios, a recebimentos, pagamentos e depósitos ou
outros serviços análogos.
Condutor(a) de máquinas e aparelhos de elevação e
transporte - É o(a) trabalhador(a) que conduz guinchos,
pontes e pórticos rolantes, empilhadores, gruas de elevação
e quaisquer outras máquinas de força motriz para transporte
e arrumação de materiais ou produtos dentro, dos estabelecimentos industriais.
Contínuo (a) - É o(a) trabalhador(a) que executa diversos
serviços tais como: anunciar visitantes, encaminhá-los ou informá-los; estampilhar e entregar correspondência; executar
diversos serviços tais como entrega de mensagens e objectos
inerentes ao serviço interno e distribuição da correspondência aos serviços a que é destinada. Pode ainda executar serviço de reprodução e endereçamento de documentos.
Demonstrador(a)/repositor(a) - É o(a) trabalhador(a) que
faz a demonstração e ou exposição dos artigos por grosso e a
retalho em estabelecimentos e indústrias, arruma e repõe nos
locais devidos os materiais ou mercadorias.
Director(a) de serviços divisão - É o(a) trabalhador(a)
que dirige um ou mais serviços e ou divisões, quer ela seja
do âmbito administrativo, comercial, produtivo e ou técnico,
entre outros.
Embalador(a) - É o(a) trabalhador(a) que acondiciona
e ou embala o produto por métodos manuais ou mecânicos
com vista à sua expedição ou armazenamento. Detecta ainda
possíveis deficiências nas embalagens, retirando-as e participando superiormente as anomalias detectadas.
Encarregado(a) de armazém - É o(a) trabalhador(a) que
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dirige os trabalhadores de armazém e planifica, organiza, coordena e controla todas as actividades de armazém, responsabilizando-se pelo bom funcionamento do mesmo.
Encarregado(a) fabril - É o(a) trabalhador(a) responsável pelo funcionamento de um ou mais sectores de produção,
ou de apoio a mesma.
Encarregado(a) de laboratório - É o trabalhador responsável pelo funcionamento de uma ou mais actividades de laboratório de análises e ou ensaios físico-químicos.
Encarregado(a) de manutenção - É o trabalhador responsável pela execução de trabalhos de reparação e conservação
mecânica, eléctrica e ou construção civil.
Escolhedor(a) - É o(a) trabalhador(a) que procede à escolha das matérias-primas e produtos por métodos manuais,
retirando-lhes todas as impurezas. Pode desempenhar rotativamente estas funções com as de embalador.
Estagiário(a) - É o(a) trabalhador(a) que auxilia o assistente administrativo e se prepara para essa função.
Estagiário(a) de técnico de manutenção - É o(a)
trabalhador(a) que, sem prejuízo do princípio de salário igual
para trabalho igual, se habilita, por um período máximo de
dois anos, para o exercício da profissão de técnico de manutenção.
Fiel de armazém - É o(a) trabalhador(a) que, nos armazéns, regista internamente as entradas e saídas de materiais,
ferramentas e produtos, controla e responde pelas existências.
Fogueiro(a) - É o(a) trabalhador(a) que alimenta e conduz geradores de vapor, competindo-lhe, além do estabelecido pelo regulamento da profissão de fogueiro (Decreto-Lei
n.º 46 989, de 30 de abril de 1966), providenciar pelo bom
funcionamento de todos os equipamentos acessórios, bem
como pelo tratamento de água e boa conservação das instalações.
Guarda - É o(a) trabalhador(a) encarregado da vigilância
de edifícios, instalações fabris ou outros locais para os proteger, podendo registar saídas ou entradas de mercadorias,
veículos e materiais.
Guarda-livros - É o(a) trabalhador(a) que se ocupa da escrituração de registos ou de livros de contabilidade, gerais
ou especiais, analíticos ou sintéticos, selados ou não selados,
executando nomeadamente trabalhos contabilísticos relativos ao balanço anual e apuramento dos resultados da exploração e do exercício. Pode colaborar nos inventários das
existências, simples ou com juros, e executar trabalhos conexos. Não havendo secção própria de contabilidade, superintende os referidos serviços e tem a seu cargo a elaboração de
balanços e escrituração dos livros selados ou é responsável
pela boa ordem e execução dos trabalhos.
Inspector(a) de vendas - É o(a) trabalhador(a) que inspecciona os serviços dos vendedores, visita os clientes e
informa-se das suas necessidades, recebe as reclamações dos
clientes e verifica a acção dos inspeccionados pelas notas de
encomenda. Pode receber as encomendas.
Motorista (pesados ou ligeiros) - É o(a) trabalhador(a)
que, possuindo cara de condução profissional, tem a seu
cargo a condução de veículos automóveis (pesados ou ligeiros). Compete-lhe zelar pelo bom estado de funcionamento,

conservação e limpeza da viatura e proceder à verificação
directa dos níveis de óleo, água e combustível e do estado
de pressão dos pneumáticos. Em caso de avaria ou acidente,
toma as providências adequadas e recolhe os elementos necessários para apreciação das entidades competentes. Quando em condução de veículos de carga, compete-lhe orientar a
carga, descarga e arrumação das mercadorias transportadas.
Motorista vendedor-distribuidor - É o(a) trabalhador(a)
que, possuindo carta de condução profissional e conduzindo
um veículo de carga, promove, vende e entrega os produtos
da empresa, zela pela boa conservação da viatura e respectiva carga e procede à facturação e cobrança dos produtos
vendidos.
Oficial electricista - É o(a) trabalhador(a) electricista que
executa todos os trabalhos da sua especialidade e assume a
responsabilidade dessa execução, monta e repara instrumentos de medida e controlo industrial.
Operador(a) de estação elevatória - água e esgotos - É
o(a) trabalhador(a) que opera e vigia o funcionamento dos
equipamentos das instalações de bombagem e elevação de
águas e esgotos: acciona os comandos da instalação relativos
à passagem da água pelos filtros, grelhas e sifões e manobra as respectivas comportas; regista em mapas os valores
observados no equipamento das instalações de bombagem
destinadas à captação e distribuição de água ou dejectos e
colabora na limpeza e conservação dos equipamentos.
Operador(a) de fritadeira - É o(a) trabalhador(a) que vigia e assegura o funcionamento de uma máquina de fritar batatas, nomeadamente preparação da máquina, verificando a
quantidade e qualidade da batata existente no sem-fim da depiladeira. Procede ao enchimento do dispositivo de lavagem
e vigia o funcionamento do dispositivo de fritar. Controla o
nível do óleo e a temperatura da máquina.
Operador(a) de instalações de tratamento de água - É
o(a) trabalhador(a) que opera e vigia instalações de tratamento e pré-tratamento de água: prepara soluções químicas
para o tratamento de água a partir de análises efectuadas;
interpreta e regista os resultados de leituras e incidentes de
exploração; determina o Ph da água e procede às correcções
necessárias; colabora na vigilância e nos trabalhos de conservação dos equipamentos e zela pela limpeza das instalações
e equipamentos.
Operador(a) de máquinas de empacotar - É o(a)
trabalhador(a) que vigia e assegura o funcionamento de uma
máquina automática utilizada para envolver o produto e fechar a respectiva embalagem, nomeadamente preparando a
máquina, colocando a bobina de material de envolvimento
no eixo da máquina e regulando as guiar. Introduz a película
através dos rolos de transporte e prende-os ao mecanismo de
embalar. Regula, se necessário, os sistemas que comandam a
tensão das bobinas e a velocidade das películas. Posiciona o
mecanismo eléctrico de termossoldagem para o fecho lateral
das embalagens. Põe a máquina em funcionamento. Vigia a
alimentação da máquina. Corrige o funcionamento da máquina sempre que necessário.
Operador(a) de máquinas de pinhão e outros frutos secos - É o(a) trabalhador(a) que vigia e assegura o funcionamento de uma ou mais máquinas utilizadas para descascar
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as pinhas e partir o pinhão e outros frutos secos. É o responsável pela alimentação das máquinas. Escolhe, lava, seca e
ensaca o pinhão.
Paquete - É o(a) trabalhador(a) menor de 18 anos que
presta unicamente os serviços referidos na definição de funções dos contínuos.
Pedreiro(a) - É o(a) trabalhador(a) que, exclusiva ou
predominantemente, executa alvenarias em tijolo, pedra ou
blocos, podendo também fazer assentamento de manilhas,
tubos ou cantarias, rebocos ou outros trabalhos similares ou
complementares, podendo executar serviços de conservação
e reparação de construção civil.
Porteiro - É o trabalhador cuja missão consiste em vigiar
as entradas e saídas de pessoal, veículos e mercadoria nas
instalações, receber a correspondência e comunicar a chegada dos visitantes.
Praticante - É o(a) trabalhador(a) que faz tirocínio para
qualquer das profissões previstas nesta convenção.
Pré-oficial electricista - É o(a) trabalhador(a) electricista
que, tendo completado o tempo de permanência como ajudante, ou satisfazendo as condições escolares exigidas, coadjuva os oficiais e, cooperando com eles, executa trabalhos
de menos responsabilidade.
Secretário(a) de direcção - É o trabalhador que se ocupa
do secretariado específico da administração ou direcção da
empresa. Entre outras, competem-lhe as seguintes funções:
redigir actas das reuniões de trabalho; assegurar, por sua própria iniciativa, o trabalho de rotina diária do gabinete; providenciar pela realização das assembleias gerais, reuniões de
trabalho, contratos e escrituras. Pode operar eventualmente
com telex.
Serralheiro(a) mecânico(a) - É o(a) trabalhador(a) que
executa peças, monta, repara e conserva vários tipos de máquinas, motores e outros conjuntos mecânicos, com excepção dos instrumentos de precisão e das instalações eléctricas.
Servente - É o(a) trabalhador(a) que executa cargas e descargas, arruma caixas em paletes e executa trabalhos complementares não especializados necessários. Procede ainda à
limpeza geral ou parcial da fábrica.
Técnico(a) de manutenção - É o(a) trabalhador(a) que
stabelece os planos e métodos de lubrificação/manutenção e
zela pelo seu cumprimento: diagnostica as avarias de acordo
com as diferentes bases tecnológicas, nomeadamente, elétrica, eletrónica mecânica, hidráulica e pneumática; orienta
o trabalho desenvolvido na sua unidade, podendo reparar
pu participar nas reparações; testa ou participa no ensaio do
equipamento ou de algum dos seus componentes; colabora na instalação dos equipamentos e/ou dos componentes;
regula e/ou ajusta, quando necessário, o equipamento em
função das necessidades da produção, vigia e controla as
“performances” do equipamento, nomeadamente a potencia,
corrosão, desgaste, vida útil; dá ou providencia, aos vários
sectores da empresa, apoio técnico às máquinas e equipamentos instalados; colabora na gestão de «stocks» e aprovisionamento referente à sua unidade; estabelece os planos

de lubrificação, manutenção e zela pelo seu cumprimento,
bem como das normas de higiene e segurança no trabalho
em vigor.
Telefonista - É o(a) trabalhador(a) que opera numa cabina
ou central, ligando e interligando comunicações telefónicas,
independentemente da designação técnica do material instalado, podendo eventualmente executar outras tarefas compatíveis com a sua função.
Tesoureiro(a) - É o(a) trabalhador(a) que dirige a tesouraria, em escritórios em que haja departamento próprio, tendo
a responsabilidade dos valores de caixa que lhe estão confiados; verifica as diversas caixas e confere as respectivas
existências; prepara os fundos para serem depositados nos
bancos e toma as disposições necessárias para levantamentos; verifica periodicamente se o montante dos valores em
caixa coincide com o que os livros indicam. Pode, por vezes,
autorizar certas despesas e executar outras tarefas relacionadas com as operações financeiras.
Torrador(a) de frutos secos - É o(a) trabalhador(a) que
escolhe, prepara e torra frutos secos e zela pelo bom funcionamento das respectivas máquinas.
Vendedor(a) - É o(a) trabalhador(a) que, predominantemente fora do estabelecimento, solicita encomendas, promove e vende mercadorias ou serviços por conta da entidade
patronal. Transmite as encomendas ao escritório central ou
delegações a que se encontra adstrito e envia relatórios sobre
as transacções que efectua. Mantêm-se, no entanto, em vigor
os regimes de funções praticados na empresa.
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ANEXO II

Retribuições mínimas mensais
Tabela salarial
Retribuição
mínima mensal
Níveis

Categorias profissionais

De 1 de janeiro a
31 de dezembro
de 2019

0

Diretor(a) de serviços/divisão

1 135,00 €

1

Chefe de serviços/departamento

1 030,00 €

2

Chefe de vendas
Encarregado(a) fabril
Encarregado(a) de laboratório
Encarregado(a) de manutenção

870,00 €

3

Ajudante(a) de encarregado(a) fabril
Chefe de secção
Encarregado(a) de armazém
Guarda-livros
Tesoureiro(a)

785,00 €

4

Assistente administrativo(a) principal
Chefe(a) de equipa (eletricista,
metalúrgico, produção, vendas e outros)
Fogueiro(a) principal
Secretário(a) de direção

690,00 €
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Dr. Estevão Miguel de Sousa Anjos Martins, como mandatário.

Analista
Assistente administrativo(a)
Caixa
Fiel de armazém
Fogueiro(a) de 1.ª
Inspetor(a) de vendas
Motorista de pesados
Motorista vendedor(a)-distribuidor(a)
Oficial eletricista
Pedreiro(a) de 1.ª
Serralheiro(a) mecânico de 1.ª
Técnico(a) de manutenção
Vendedor(a)

650,00 €

6

Condutor(a) de máquinas e aparelhos de
elevação e transporte
Motorista de ligeiros
Operador(a) de estação elevatória - águas
e esgotos
Operador(a) de fritadeira
Operador(a) de instalações de tratamento
de água
Operador(a) de máquinas de empacotar
Operador(a) de máquinas de pinhão e
outros frutos secos
Torrador(a) de frutos secos

630,00 €

7

Assistente administrativo(a) de 2.ª
Cobrador(a)
Estagiário de técnico de manutenção
Fogueiro(a) de 2.ª
Pedreiro(a) de 2.ª
Pré-oficial eletricista do 2.º ano
Serralheiro(a) mecânico(a) de 2.ª

620,00 €

5

Pelo Sindicato Nacional dos 7rabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar, Bebidas e
Afins - SETAAB:
Joaquim Manuel Freire Venâncio, como mandatário.
Depositado em 20 de abril de 2019, a fl. 90 do livro n.º
12, com o n.º 101/2019, nos termos do artigo 494.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro.

Contrato coletivo entre a Associação Nacional de
Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares
(ANCIPA) e o Sindicato Nacional dos 7rabalhadores
da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria
Alimentar, Bebidas e Afins - SETAAB (indústria de
hortofrutícolas)
CAPÍTULO I

Área, âmbito, vigência, denúncia e revisão

8

Ajudante de motorista
Ajudante de motorista vendedor-distribuidor
Assistente administrativo(a) de 3.ª
Auxiliar de armazém
Demonstrador(a)/repositor(a)
Fogueiro(a) de 3.ª
Pedreiro(a) de 3.ª
Pré-oficial eletricista do 1.º ano
Serralheiro(a) mecânico(a) de 3.ª
Telefonista

615,00 €

9

Ajudante de eletricista do 2.º ano
Ajudante de operador(a) de fritadeira
Ajudante de operador(a) de máquinas de
empacotar
Auxiliar de laboratório
Estagiário(a) do 2.º ano
Guarda
Praticante do 2.º ano
Servente

610,00 €

10

Contínuo(a)
Embalador(a)
Escolhedor(a)

605,00 €

11

Ajudante de eletricista do 1.º ano
Aprendiz(a)
Estagiário(a) do 1.º ano
Paquete
Praticante do 1.º ano

Cláusula 1.ª
Área e âmbito

1- O presente CCT aplica-se em todo o território nacional
e obriga, por um lado, as empresas transformadoras de produtos hortofrutícolas, representadas pela Associação Nacional de Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares
(ANCIPA) - divisão de hortofrutícolas e, por outro, os trabalhadores daquelas empresas com as categorias profissionais
nele previstas representados pela associação sindical outorgante, o Sindicato Nacional dos 7rabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar, Bebidas e
Afins - SETAAB (indústria de hortofrutícolas).
2- O presente CCT abrange um universo de 24 empresas e
de 750 trabalhadores.
Cláusula 2.ª
Vigência, denúncia e revisão

600,00 €

Lisboa, 11 de março de 2019.
Pela Associação Nacional de Comerciantes e Industriais
de Produtos Alimentares (ANCIPA):

1- Este CCT entra em vigor cinco dias após a sua publicação no Boletim do Trabalho e Emprego e será válido pelo
período mínimo fixado por lei.
2- Entende-se por denúncia a apresentação da proposta
fundamentada à outra parte, nos termos legais.
3- A resposta, elaborada nos termos legais, será enviada
nos 30 dias posteriores à receção da proposta.
4- Enquanto não entrar em vigor o novo contrato, mantém-se válido aquele cuja revisão se pretende.
5- As tabelas salariais do presente CTT produzem efeitos
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a partir de 1 de janeiro de 2019 e as cláusulas de expressão
salarial produzem efeitos a partir de 1 de março de 2019,
sendo revistas anualmente.
CAPÍTULO II

5- Quando qualquer trabalhador transitar de uma empresa
para outra da qual a primeira seja associada, deverá contar-se, para todos os efeitos, a data da admissão na primeira,
bem como a respectiva categoria profissional e demais direitos previstos neste contrato colectivo de trabalho se, entretanto, não for aplicável outro mais vantajoso.

Categorias profissionais, admissão, quadros e
acessos

Cláusula 6.ª
Admissão ou promoção para cargos de chefia

Cláusula 3.ª
Condições gerais de admissão

1- No preenchimento dos postos de trabalho a entidade patronal dará prioridade aos trabalhadores da empresa sempre
que se encontrem em igualdade de circunstâncias com os
restantes candidatos estranhos a esta.
2- Antes da admissão o trabalhador terá obrigatoriamente
de ser submetido a exame médico, feito por conta da empresa, destinado a comprovar se possui aptidões físicas necessárias para o desempenho das suas funções.
3- Se o resultado do exame revelar que o trabalhador não
possui as condições físicas indispensáveis, deve o médico
revelar -lhe as razões da sua exclusão.
4- Quando o trabalhador transitar de uma empresa para outra, da qual a primeira seja associada económica ou juridicamente ou tenham administração ou sócios gerentes comuns,
manter-se-ão, para todos os efeitos, os direitos e regalias já
adquiridos.
5- As habilitações exigidas neste CCT são as mínimas legais.

1- Os cargos de chefia serão desempenhados por trabalhadores escolhidos pela entidade patronal.
2- Antes da admissão ou promoção de trabalhadores para
cargos de chefia, será dado conhecimento aos trabalhadores
directamente subordinados ao profissional cujo cargo se pretende preencher.
Cláusula 7.ª
Trabalho eventual

1- É permitida às empresas a admissão de trabalhadores
em regime de trabalho eventual ou a termo, nos termos da
legislação aplicável.
2- Os trabalhadores eventuais têm os mesmos direitos e
obrigações estabelecidos nesta convenção para os trabalhadores permanentes, salvo disposição expressa em contrário.
Cláusula 8.ª
Definição de categorias profissionais

No anexo I são definidas as categorias profissionais previstas neste contrato e as funções que lhes corresponderem.

Cláusula 4.ª

Cláusula 9.ª

Readmissão

Atribuição de categorias

1- Ao trabalhador permanente readmitido na empresa após
cessação do contrato por qualquer das partes ter- se- á que
contar, para todos os efeitos, o tempo de serviço prestado
anterior à cessação.
2- Na readmissão de um trabalhador não haverá período
experimental.

1- A atribuição de categorias profissionais aos trabalhadores será feita de acordo com as funções por eles desempenhadas.
2- Atendendo à sazonalidade do sector, quando os trabalhadores desempenhem, sem ser por motivo de substituição,
funções a que correspondam várias categorias durante mais
de 60 dias por ano, ser- lhes- á atribuída a mais qualificada.
3- A atribuição das categorias profissionais previstas no
número 1 será efectuada pelas entidades patronais no prazo
máximo de 30 dias após a publicação deste contrato.
4- Após o prazo a que se refere o número anterior, as classificações serão afixadas em lugar ou local adequado.
5- Se o trabalhador não concordar com a classificação que
lhe é atribuída, reclamará directamente, ou através do sindicato, para a entidade patronal por escrito e fundamentadamente, para o que dispõe de um prazo de 30 dias, contados a
partir da data em que as classificações forem afixadas.
6- No caso de não haver acordo, o trabalhador poderá recorrer para a comissão de conciliação e julgamento.

Cláusula 5.ª
Período experimental

1- Salvo estipulação em contrário, a admissão dos trabalhadores obedece aos períodos experimentais previstos na
lei.
2- Tendo o período experimental durado mais de 60 dias,
para denunciar o contrato nos termos previstos no número
anterior o empregador tem de dar um aviso prévio de 7 dias.
3- Quando a entidade patronal fizer cessar o contrato sem
respeitar o aviso prévio fixado no número anterior, o trabalhador receberá uma indemnização correspondente ao período de aviso prévio em falta.
4- Findo o período experimental a admissão torna-se efectiva, contando- se o tempo de serviço a partir da data da admissão provisória.
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Cláusula 10.ª

CAPÍTULO III

Relações nominais, quadros de pessoal e quotização sindical

Direitos, deveres e garantias das partes

1- As empresas elaborarão os mapas dos quadros do seu
pessoal, nos termos da lei.
2- No preenchimento destes mapas, os trabalhadores serão
agrupados, sempre que possível, segundo as respectivas categorias e classes profissionais.
3- As empresas obrigam -se a descontar mensalmente e a
remeter ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Florestas, Pesca, Turismo, Industria Alimentar, Bebidas
e Afins - SETAAB (indústria de hortofrutícolas), o montante
das quotas sindicais até 15 dias após a cobrança, desde que
previamente os trabalhadores, em declaração individual escrita, assim o autorizem.
4- Para efeitos do número anterior, o montante das quotizações será acompanhado dos mapas utilizados para o efeito
devidamente preenchidos.

Cláusula 13.ª
Deveres da entidade patronal

Cláusula 12.ª

São deveres da entidade patronal:
a) Cumprir rigorosamente as disposições da lei e do presente contrato;
b) Providenciar para que haja bom ambiente moral e promover no seio dos trabalhadores as melhores relações de trabalho possíveis;
c) Usar de respeito e justiça em todos os actos que envolvam relações com os trabalhadores, assim como exigir do
pessoal em função de chefia e fiscalização que trate com correcção os trabalhadores sob as suas ordens;
d) Obter de cada trabalhador apenas o trabalho compatível
com as suas possibilidades físicas;
e) Não deslocar qualquer trabalhador para serviços que
não sejam exclusivamente os da sua profissão, salvo o seu
acordo por escrito;
f) Prestar ao sindicato todos os esclarecimentos que por
este lhe sejam pedidos, relativamente ao cumprimento da
presente convenção e da lei;
g) Passar aos trabalhadores certificados contendo discrição
de funções ou quaisquer outras informações solicitadas por
escrito e devidamente autenticadas;
h) Segurar todos os trabalhadores contra acidentes de trabalho;
i) Sem prejuízo de qualquer direito reconhecido neste
contrato, facultar ao trabalhador, dentro dos limites previstos
na lei, o tempo necessário ao exercício de cargos no sindicato, instituições de Segurança Social, comissões sindicais e
outras a estes inerentes;
j) Facultar a consulta pelo trabalhador que o solicite do
respectivo processo individual;
k) Autorizar os contactos com os trabalhadores em
serviço, sem prejuízo da normalidade do mesmo;
l) Afixar em local bem visível o mapa de horário de trabalho.

Antiguidade e certificado de aprendizagem

Cláusula 14.ª

Cláusula 11.ª
Promoção e acesso

1- Constitui promoção ou acesso a passagem de um trabalhador à categoria ou classe superior ou a mudança permanente para funções de natureza diferente a que corresponde
uma escala de retribuição mais elevada.
2- Os trabalhadores da empresa têm preferência sobre outros a admitir de novo no preenchimento de todos os lugares
a que possam ter acesso, desde que satisfaçam os requisitos
necessários.
3- Os aprendizes são promovidos a praticantes ao fim de
um ano ou logo que atinjam 18 anos de idade.
4- Os praticantes e estagiários ascenderão às respectivas
categorias profissionais ao fim de um ano.
5- Todos os trabalhadores abrangidos por este contrato serão automaticamente promovidos a 3.ª e 2.ª ao fim de três
anos e de 2.ª a 1.ª ao fim de três anos.
6- Para efeitos do número anterior, conta- se para efeitos
de promoção todo o tempo de serviço desempenhado nas
suas funções.

1- O tempo de aprendizagem dentro da mesma profissão
será tomado em consideração, independentemente da empresa em que teve lugar, desde que certificado nos termos
do número seguinte e apresentado, quando pedido pela empresa, no acto da admissão e conste da lista de documentos
entregues
2- No caso de cessação do contrato de trabalho, a empresa
passará ao trabalhador documento certificativo do aproveitamento da aprendizagem, de que constarão necessariamente a
sua identificação, as datas relativas ao seu início e conclusão,
a respectiva profissão, bem como o estabelecimento em que
teve lugar.

Garantia dos trabalhadores

É proibido à entidade patronal:
a) Opor-se por qualquer forma a que o trabalhador exerça
os seus direitos ou beneficie das suas garantias, bem como
despedi- lo ou aplicar-lhe sanções por causa desse exercício;
b) Exercer pressão sobre o trabalhador para que actue no
sentido de influir desfavoravelmente nas condições de trabalho dele ou dos seus colegas;
c) Em caso algum, diminuir a retribuição ou modificar as
condições de trabalho dos trabalhadores ao seu serviço, de
forma que dessa modificação resulte ou possa resultar diminuição de retribuição ou demais regalias;
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d) Em caso algum, baixar a categoria, escalão ou classe
para que o trabalhador foi contratado ou promovido;
e) Transferir o trabalhador para outro local de trabalho ou
zona de actividade sem o seu prévio acordo feito por escrito,
sem prejuízo da cláusula 19.ª;
f) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou utilizar serviços fornecidos pela entidade patronal ou por pessoa por ela
indicada;
g) Explorar com fins lucrativos quaisquer cantinas, refeitórios ou outros estabelecimentos relacionados com o trabalho para fornecimento de bens ou prestação de serviços aos
trabalhadores;
h) Despedir ou readmitir um trabalhador, ainda que seja
eventual, mesmo com o seu acordo, havendo o propósito de
o prejudicar em direitos ou garantias já adquiridos;
i) Despedir sem justa causa qualquer trabalhador;
j) Obrigar o trabalhador a utilizar máquinas que se comprove não possuírem condições de segurança.

b) Executar com zelo, competência e assiduidade, de harmonia com as suas aptidões e categoria profissional, as funções que lhe sejam confiadas;
c) Ter para com os demais trabalhadores a atenção e respeito que lhes são devidos, prestando-lhes, em matéria de
serviço, todos os conselhos e ensinamentos que lhes forem
necessários ao desempenho das respectivas funções;
d) Zelar pelo estado de conservação do material que lhe
estiver confiado;
e) Cumprir e fazer cumprir as normas de salubridade, higiene e segurança no trabalho;
f) Respeitar e fazer-se respeitar por todos aqueles com
quem, profissionalmente, tenham de contactar;
g) Não negociar por conta própria ou alheia em concorrência com a entidade patronal nem divulgar informações sobre
a sua organização, métodos de produção ou negócios.

Cláusula 15.ª

Transferência do trabalhador

Transporte

1- A empresa deverá assegurar aos trabalhadores, desde
que não haja transportes públicos, com horários compatíveis,
o transporte de e para as instalações da empresa, a partir dos
locais de concentração habituais, situados num raio de 5 a
20 km.
2- As empresas que não assegurem o transporte previsto
no número anterior subsidiarão os trabalhadores com 0,07
do preço da gasolina 95 por cada quilómetro percorrido, nos
termos do número anterior.

Cláusula 19.ª
1- A entidade patronal só pode transferir o trabalhador
para outro local ou zona de trabalho se dessa mudança não
resultarem sérios e comprovados prejuízos.
2- Em caso de discordância, cabe à entidade patronal a
prova da inexistência de prejuízo.
3- No caso de o trabalhador ser transferido, a entidade patronal custeará todas as despesas directamente impostas pela
transferência, designadamente o transporte de mobiliário e
familiares, o aumento do custo do alojamento ou do tempo
gasto a mais na deslocação para o novo local de trabalho.
Cláusula 20.ª

Cláusula 16.ª

Mobilidade funcional

Formação profissional

1- As entidades patronais deverão anualmente ouvir os
trabalhadores interessados em aperfeiçoar a sua formação
profissional. Deverão ainda estabelecer meios internos ou facultar o acesso a meios externos de formação, consoante for
mais adequado e de acordo com as necessidades da empresa.
2- As despesas dessa formação são da responsabilidade
das entidades patronais.
3- O tempo despendido pelo trabalhador será, para todos
os efeitos, considerado como tempo de trabalho.
Cláusula 17.ª

1- O empregador pode, quando o interesse da empresa o
exija, encarregar temporariamente o trabalhador de funções
não compreendidas na atividade contratada, desde que tal
não implique modificação substancial da posição do trabalhador.
2- Por acordo, as partes podem alargar ou restringir a faculdade conferida no número anterior.
3- O disposto no número 1 não pode implicar diminuição
da retribuição, tendo o trabalhador direito a auferir das vantagens inerentes à atividade temporariamente desempenhada.
4- A ordem de alteração deve ser justificada, com a indicação do tempo previsível.

Violação das garantias dos trabalhadores por parte da entidade
patronal

CAPÍTULO IV

A prática por parte da entidade patronal de qualquer acto
em contravenção com o disposto da cláusula 14.ª dá ao trabalhador a faculdade de rescindir o contrato com direito à
indemnização fixada na cláusula 54.ª deste contrato.

Prestação de trabalho
Cláusula 21.ª

Cláusula 18.ª

Horário de trabalho - Horário móvel - Definição e princípio geral

Deveres dos trabalhadores

São deveres dos trabalhadores:
a) Cumprir rigorosamente as disposições da lei e do presente contrato;

1- Entende-se por horário de trabalho a determinação das
horas do início e do termo do período normal de trabalho
diário, bem como os intervalos de descanso.
2- No estabelecimento ou modificação dos horários de trabalho serão sempre ouvidos a comissão de trabalhadores e a
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comissão intersindical ou, na sua falta, a comissão sindical
ou delegados sindicais.
3- Entre o fim de um período normal de trabalho e o início
do seguinte mediarão pelo menos dez horas.
Cláusula 22.ª
Banco de horas

1- O empregador poderá instituir, um banco de horas na
empresa, devendo a organização do tempo de trabalho respeitar o disposto nos números seguintes.
2- O período normal de trabalho pode ser aumentado até 4
horas diárias e pode atingir 60 horas semanais, com o limite
de 160 horas num período de referência de 4 meses por ano.
3- A utilização do banco de horas poderá ser iniciada quer
com o acréscimo quer com a redução do tempo de trabalho,
por iniciativa do empregador ou do trabalhador.
4- O empregador deve comunicar ao trabalhador a necessidade de prestação de trabalho em acréscimo com três dias de
antecedência, salvo em situações de manifesta necessidade
da empresa, que justifique a redução deste prazo.
5- O trabalhador pode solicitar a dispensa do regime de
banco de horas, quando houver um motivo legalmente atendível que justifique tal dispensa.
6- Quando o trabalho prestado em acréscimo atingir as
quatro horas diárias, o trabalhador terá direito, nesse dia, a
uma refeição ou, não sendo possível, a um subsídio de refeição extra.
7- Quando o trabalho em acréscimo ocorrer em dia de descanso semanal complementar ou feriado, o trabalhador terá
direito à refeição, ou quando a entidade patronal não assegure a refeição, esta pagará ao trabalhador o valor estabelecido
na alínea b) do número 1 da clausula 67.ª deste CCT.
8- A compensação do trabalho prestado em acréscimo ao
período normal de trabalho será efetuada por redução equivalente ao tempo de trabalho, pagamento em dinheiro ou
gozo de dias imediatamente anteriores ou posteriores ao período de férias, nos termos previstos nesta cláusula.
9- Se o gozo do descanso tiver resultado de decisão unilateral do empregador, o trabalhador terá direito à refeição,
ou quando a entidade patronal não assegure a refeição, esta
pagará ao trabalhador o valor estabelecido na alínea b) do
número 1 da clausula 66.ª deste CCT.
10- O banco de horas poderá ser utilizado por iniciativa do
trabalhador, mediante autorização do empregador, devendo
o trabalhador, neste caso, solicitá-lo com um aviso prévio de
cinco dias, salvo situações de manifesta necessidade, caso
em que aquela antecedência pode ser reduzida.
11- No final de cada ano civil deverá estar saldada a diferença entre o acréscimo e a redução do tempo de trabalho,
podendo ainda a mesma ser efetuada até ao final do 1.º semestre do ano civil subsequente.
12- No caso de no final do 1.º semestre do ano civil subsequente não estar efetuada a compensação referida no número
anterior, considera-se saldado a favor do trabalhador o total
de horas não trabalhadas.
13- As horas prestadas em acréscimo do tempo de trabalho
não compensadas até ao final do 1.º semestre do ano civil

subsequente, serão pagas pelo valor hora acrescido de 50 %.
14- Em caso de impossibilidade de o trabalhador, por facto
a si respeitante, saldar, nos termos previstos nesta cláusula as
horas em acréscimo ou em redução, poderão ser as referidas
horas saldadas até 31 de dezembro do ano civil subsequente,
não contando essas horas para o limite previsto no número 2
desta cláusula.
15- O empregador obriga-se a fornecer ao trabalhador a
conta corrente do banco de horas, a pedido deste, não podendo, no entanto, fazê-lo antes de decorridos três meses sobre
o último pedido.
16- O descanso semanal obrigatório, a isenção de horário
de trabalho e o trabalho suplementar não integram o banco
de horas.
17- A organização do banco de horas deverá ter em conta
a localização da empresa, nomeadamente no que concerne à
existência de transportes públicos.
18- Os trabalhadores, que forem abrangidos pela adaptabilidade, enquanto esta vigorar, têm direito a um acréscimo de
remuneração de 5 %.
Cláusula 23.ª
Duração do trabalho

1- O período normal de trabalho para os trabalhadores
abrangidos por este contrato é de 40 horas semanais, de segunda-feira a sexta-feira, sem prejuízo de horários de menor
duração que estejam a ser praticados.
2- Quando a empresa não se encontre a laborar por turnos,
o período de trabalho não deve iniciar-se antes das 8 horas
nem terminar depois das 20 horas, salvo acordo expresso do
trabalhador, e será interrompido por um descanso para almoço, que não pode ser inferior a uma hora nem superior a
duas horas depois de um período máximo de cinco horas de
trabalho consecutivo.
3- Os horários estabelecidos nesta cláusula entendem-se
sem prejuízo de outros de menor duração que estejam a ser
praticados.
4- Depois de visados pelos serviços competentes do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, os horários de
trabalho serão afixados na empresa em local bem visível, devendo ser enviada uma cópia ao sindicato.
Cláusula 24.ª
Trabalho por turnos

1- Deverão ser organizados turnos de pessoal, nos termos
da lei, sempre que o período de funcionamento ultrapasse os
limites máximos dos períodos normais de trabalho.
2- Quando em regime de turnos se verifique, nos termos
da lei, redução do tempo de intervalo para refeição por um
período inferior a uma hora, o mesmo é considerado como
serviço efectivo para os trabalhadores a quem se aplique tal
redução.
3- As escalas de turnos rotativos só poderão prever mudanças de turno após o período de descanso semanal.
4- A entidade patronal deverá, sempre que possível, afixar
a escala e constituição dos turnos até 10 dias antes do seu
início, mas nunca inferior a 8 dias de antecedência.
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5- São permitidas trocas de turnos entre trabalhadores da
mesma especialidade, desde que previamente acordadas entre os trabalhadores interessados e a entidade patronal.
6- Qualquer trabalhador que comprove, através de atestado médico, a impossibilidade temporária de continuar a trabalhar no regime de turnos passará, até ao turno da semana
em que fizer prova, ao regime de horário normal.
Cláusula 25.ª
Trabalho suplementar

1- Considera-se trabalho suplementar o prestado fora do
período normal.
2- Nenhum trabalhador poderá ser obrigado a prestar trabalho suplementar.
3- O trabalho suplementar é, porém, obrigatório quando a
empresa esteja na iminência de prejuízos importantes ou perante casos de força maior, salvo se o trabalhador apresentar
dificuldades de transporte ou outro motivo atendível.
4- Quando o trabalhador prestar horas suplementar não
poderá entrar novamente ao serviço sem que antes tenham
decorrido, pelo menos, dez horas sobre o termo da prestação
do trabalho.
5- Sempre que o trabalho suplementar ultrapasse as duas
horas seguidas ou coincida com a hora normal de refeição
do trabalhador, a entidade patronal obriga-se a assegurar ou
a pagar a refeição. O tempo gasto na refeição é também pago
como tempo de trabalho suplementar, até ao limite máximo
de meia hora.
Cláusula 26.ª
Limites de trabalho suplementar

1- O trabalho suplementar não poderá exceder o limite
de 10 horas semanais, 40 horas mensais e 200 horas anuais,
considerando-se a soma das horas suplementares, dias de
descanso semanal e feriados.
2- Os limites referidos no número anterior poderão ser
alargados depois de ouvida a comissão de trabalhadores ou,
na sua falta, a comissão sindical ou delegados sindicais.

2- Na falta de acordo, o dia de descanso compensatório é
fixado pelo empregador.
Cláusula 29.ª
Trabalho nocturno

1- Considera-se nocturno o trabalho prestado no período
que decorre entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia
imediato.
2- Considera-se também como nocturno, para efeitos de
remuneração, o trabalho prestado depois das 7 horas, desde
que em prolongamento de um período de trabalho nocturno
de pelo menos 3 horas.
CAPÍTULO V

Retribuição do trabalho
Cláusula 30.ª
Retribuição

1- Só se considera retribuição aquilo a que, nos termos do
contrato, das normas que o regem ou dos usos, o trabalhador
tem direito como contrapartida da prestação do trabalho.
2- A retribuição compreende a remuneração de base prevista no anexo II e todas as outras prestações regulares e periódicas.
3- Não se consideram como integrando a retribuição as
ajudas de custo, as despesas de transporte, a remuneração
por trabalho extraordinário, os abonos para falhas e a remuneração por trabalho nocturno.
4- Os trabalhadores que exerçam predominantemente funções de pagamento ou recebimento têm direito a um abono
mensal para falhas de 32,00 €.
5- A todos os trabalhadores são asseguradas as remunerações fixas mínimas constantes do anexo II.
6- A fórmula a considerar para efeito do cálculo das horas
simples é a seguinte:
RH = Remuneração mensal × 12 52 × horário semanal
Cláusula 31.ª

Cláusula 27.ª
Isenção do horário de trabalho

Tempo e forma de pagamento

1- Aos trabalhadores isentos de horário de trabalho será
concedida retribuição especial correspondente a 25 % da sua
remuneração mensal.
2- O requerimento de isenção de horário de trabalho será
remetido à ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho
acompanhado de declaração de concordância do trabalhador
e do parecer da comissão de trabalhadores e da comissão intersindical ou sindical ou dos delegados sindicais.

1- O pagamento da retribuição do trabalhador deve ser
efectuado até ao último dia útil de cada mês e durante o período de trabalho.
2- No acto de pagamento da retribuição a empresa é obrigada a entregar aos trabalhadores um talão com o nome da
empresa, preenchido de forma indelével, no qual figurem o
nome completo do trabalhador, a respectiva categoria profissional e classe, o período de trabalho a que corresponde a
remuneração e a diversificação das importâncias relativas ao
trabalho normal, extraordinário, prestado em dias de descanso semanal, complementar ou feriado, aos subsídios, descontos e montante líquido a receber.
3- A retribuição deve ser satisfeita em dinheiro ou, se o trabalhador der o seu acordo, por cheque ou depósito bancário.
4- O pagamento será feito ao mês, qualquer que seja o horário e a categoria do trabalhador.

Cláusula 28.ª
Descanso compensatório

1- Nos casos de prestação de trabalho em dia de descanso
semanal obrigatório, o trabalhador tem direito a um dia de
descanso compensatório remunerado, a gozar num dos três
dias úteis seguintes.
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Cláusula 32.ª
O trabalho suplementar será remunerado com o aumento
correspondente a 50 % da retribuição normal até duas horas
por dia e a 75 % nas horas seguintes.

de forma que os trabalhadores tenham, em média em cada
período de sete dias, dois dias de descanso consecutivo que,
no máximo de quatro semanas devem coincidir com o sábado e o domingo.
3- O previsto nos números 1 e 2 aplica-se aos guardas das
instalações fabris.

Cláusula 33.ª

Cláusula 37.ª

Remuneração do trabalho suplementar no dia de descanso semanal e
feriado

Feriados

Remuneração de trabalho nocturno

Cláusula 35.ª

1- São feriados obrigatórios:
• 1 de janeiro;
• Terça-Feira de Carnaval;
• Sexta-Feira Santa (festa móvel);
• Domingo de Páscoa;
• 25 de abril;
• 1 de maio;
• Dia do Corpo de Deus (festa móvel);
• 10 de junho;
• 15 de agosto;
• 1 de novembro;
• 1 de dezembro;
• 8 de dezembro;
• 25 de dezembro;
• Feriado municipal da localidade, se existir, ou da sede
do distrito onde o trabalho é prestado.
2- Em substituição de qualquer dos feriados referidos no
número anterior, poderá ser observado, a título de feriado,
qualquer outro dia em que acordem a entidade patronal e os
trabalhadores.
3- O feriado de Sexta-Feira Santa pode ser observado em
outro dia com significado local no período da Páscoa, de
acordo com os costumes e tradição local ou regional.
4- Em substituição de qualquer feriado referido nos números anteriores, pode ser observado outro dia em que acordem
empregador e trabalhador

Diuturnidades

Cláusula 38.ª

1- O trabalho prestado em dia de descanso semanal, dia de
descanso complementar ou feriado, será pago com o acréscimo de 100 %.
2- Só o trabalho prestado em dia de descanso semanal
obrigatório confere direito ao estabelecido no número 1 da
cláusula 26.ª deste CCT.
Cláusula 34.ª
Subsídio de Natal

1- Todos os trabalhadores têm direito a receber pelo Natal
um subsídio correspondente a um mês de retribuição normal.
2- Os trabalhadores que não tenham concluído até 31 de
dezembro um ano de serviço receberão a importância proporcional aos meses que medeiam entre a data da sua admissão e 31 de dezembro, considerando- se como mês completo
qualquer fracção igual ou superior a 15 dias.
3- Nos casos de suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado é devido subsídio de Natal na parte
proporcional ao tempo de trabalho prestado.
4- Em caso de cessação do contrato, o trabalhador terá
direito a receber a parte proporcional do subsídio de Natal
relativa ao ano de cessação.
5- Este subsídio será pago até 15 de dezembro.

É garantida a manutenção do direito a diuturnidades aos
trabalhadores que delas beneficiavam nas empresas em que
trabalhavam e que estavam consagradas nas convenções do
sector anteriores ao presente CCT.
CAPÍTULO VI

Suspensão da prestação de trabalho, descanso
semanal e feriados
Cláusula 36.ª
Descanso semanal

1- O dia de descanso semanal é o domingo ou os dias previstos nas escalas de turnos rotativos, no regime de laboração contínua, sendo o sábado considerado dia de descanso
complementar. Todos os restantes são considerados úteis,
com excepção dos feriados.
2- Quando o trabalho for prestado em regime de laboração contínua, o horário de trabalho tem de ser organizado

Período e época de férias

1- Todos os trabalhadores abrangidos por este contrato
colectivo de trabalho terão direito a 22 dias úteis de férias
remuneradas, excepto no ano de admissão, em que terão direito, após seis meses de execução do contrato, a 2 dias úteis
de férias por cada mês de duração do contrato, até ao máximo de 20 dias úteis.
2- A duração do período de férias é ainda aumentada no
caso do trabalhador não ter faltado ou na eventualidade de
ter apenas faltas justificadas, no ano a que as férias se reportam, nos seguintes termos:
a) Dois dias de férias até ao máximo de duas faltas ou quatro meios dias;
b) Um dia de férias até ao máximo de três faltas ou seis
meios dias.
3- O direito a férias vence- se no dia 1 de janeiro do ano
civil subsequente, sem prejuízo do disposto na parte final do
número 1 desta cláusula.
4- A época de férias deve ser escolhida de comum acordo
entre a entidade patronal e o trabalhador.
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5- Na falta de acordo, compete à entidade patronal, ouvida
a comissão de trabalhadores, determinar a época de férias,
que deverá em princípio ser fixada fora do período de campanha, com observância dos condicionalismos legais.
6- O período de férias será gozado em dias seguidos. Se os
trabalhadores o solicitarem poderá ser fraccionado em períodos, para que o trabalhador goze sempre, pelo menos, 15 dias
de férias consecutivamente.
7- Os trabalhadores do mesmo agregado familiar que estejam ao serviço da mesma empresa gozarão as férias simultaneamente, se nisso tiverem conveniência.
8- No ano da suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado, se se verificar a impossibilidade total
ou parcial do gozo do direito a férias já vencido, o trabalhador terá direito à retribuição correspondente ao período de
férias já vencido e respectivo subsídio.
9- A entidade patronal elaborará um mapa de férias, a afixar nos locais de trabalho até 15 de abril do ano em que as
férias vão ser gozadas, do qual enviará cópia aos respectivos
sindicatos.
10- Os trabalhadores em regime eventual têm direito a férias e respectivo subsídio na proporcionalidade de dois dias
úteis por cada mês.
Cláusula 39.ª

inteiro e receberá o respectivo subsídio quando a doença terminar, podendo, no entanto, receber imediatamente o subsídio de férias se o desejar.
Cláusula 42.ª
Regime de férias para trabalhadores em caso de cessação de
impedimento prolongado

No ano de cessação do impedimento prolongado, o trabalhador tem direito às férias e ao respectivo subsídio que teria
vencido em Janeiro desse ano se tivesse estado ininterruptamente ao serviço.
Cláusula 43.ª
Subsídio de férias

1- Os trabalhadores têm direito a um subsídio correspondente à sua retribuição mensal, com excepção dos dias referidos nas alíneas a) e b) do número 2 da cláusula 38.ª, e deverá
ser satisfeito até 10 dias antes do início do gozo efectivo das
férias.
2- Em caso de cessação do contrato de trabalho, o trabalhador terá direito às férias e subsídios vencidos, se ainda as
não tiver gozado, bem como à respectiva parte proporcional
relativa ao ano da cessação.
Cláusula 44.ª

Indisponibilidade do direito a férias

O direito a férias é irrenunciável e o seu gozo efectivo
não pode ser substituído, fora dos casos expressamente previstos na lei ou nesta convenção, por qualquer compensação
económica ou outra, ainda que com o acordo do trabalhador.
Cláusula 40.ª
Violação do direito a férias

No caso de a entidade patronal obstar ao gozo de férias,
nos termos desta convenção, o trabalhador receberá, a título
de indemnização, o triplo da retribuição correspondente ao
período em falta, que deverá obrigatoriamente ser gozado no
1.º trimestre do ano civil subsequente.
Cláusula 41.ª
Doença no período de férias

1- Se o trabalhador adoecer durante as férias, serão as
mesmas interrompidas, desde que a entidade patronal seja
do facto informada, logo que possível, prosseguindo o respectivo gozo após o termo da situação de doença, nos termos
em que as partes acordarem.
2- A prova da situação de doença prevista no número anterior poderá ser feita por estabelecimento hospitalar, por
médico da Segurança Social ou por atestado médico, sem
prejuízo do direito de fiscalização e controlo por médico indicado pela empresa.
3- Quando o trabalhador estiver doente até dezembro, tem
direito a gozar as férias desse ano no 1.º trimestre do ano
seguinte.
4- Se na data indicada para início das férias o trabalhador
estiver ausente por doença ou acidente, gozará as férias por

Definição de falta

1- Falta é a ausência do trabalhador durante o período normal de trabalho a que está obrigado.
2- Nos casos de ausências do trabalhador por períodos inferiores ao período normal de trabalho a que está obrigado,
os respetivos tempos serão adicionados para determinação
dos períodos normais de trabalho diário em falta.
Cláusula 45.ª
Tipos de falta

1- As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.
2- São consideradas faltas justificadas as ausências que se
verifiquem pelos motivos e nas condições a seguir indicadas,
desde que o trabalhador faça prova dos factos invocados para
a justificação:
a) As dadas, durante 15 dias seguidos, por altura do casamento;
b) As motivadas por falecimento do cônjuge não separado de pessoas e bens (cinco dias consecutivos), parentes ou
afins no 1.º grau na linha reta (cinco dias consecutivos) ou
outro parente ou afim na linha reta ou no 2.º grau da linha
colateral (dois dias consecutivos);
c) As motivadas pela prestação de provas em estabelecimento de ensino, nos termos previstos no CT;
d) As motivadas por impossibilidade de prestar trabalho
devido a facto que não seja imputável ao trabalhador, nomeadamente doença, acidente ou cumprimento de obrigações
legais;
e) As motivadas pela necessidade de prestação de assistência inadiável e imprescindível a membros do seu agregado
familiar, nos termos previstos no CT;
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f) As ausências não superiores a quatro horas e só pelo
tempo estritamente necessário, justificadas pelo responsável
pela educação do menor, uma vez por trimestre, para deslocação à escola tendo em vista inteirar-se da situação educativa do filho menor;
g) As dadas pelos trabalhadores eleitos para as estruturas
de representação coletiva dos trabalhadores, nos termos do
Código do Trabalho;
h) As dadas por candidatos a eleições para cargos públicos, durante o período legal da respetiva campanha eleitoral;
i) As autorizadas ou aprovadas pelo empregador;
j) As que por lei forem como tal qualificadas.
3- São consideradas injustificadas as faltas não previstas
no número anterior.
Cláusula 46.ª
Comunicação e prova e efeitos sobre faltas justificadas

1- As faltas justificadas, quando previsíveis, são obrigatoriamente comunicadas à entidade patronal com a antecedência mínima de cinco dias.
2- Quando imprevistas, as faltas justificadas serão obrigatoriamente comunicadas à entidade patronal logo que possível.
3- O não cumprimento do disposto nos números anteriores
torna as faltas injustificadas.
4- A entidade patronal pode, em qualquer caso de falta
justificada, exigir ao trabalhador prova dos factos invocados
para a justificação.
5- As faltas justificadas não determinam a perda e prejuízo
de quaisquer direitos ou regalias do trabalhador, salvo o disposto no número seguinte.
6- Determinam perda de retribuições as seguintes faltas,
ainda que justificadas:
a) As faltas dadas pelos membros da direção da associação
sindical para o desempenho das suas funções que excedam
os créditos de tempo referidos neste CCT;
b) As faltas dadas pelos membros da comissão de trabalhadores, subcomissões e comissões coordenadoras no exercício da sua atividade para além do crédito concedido nos
termos deste CCT;
c) As faltas dadas por motivos de doença, desde que o
trabalhador beneficie de um regime de Segurança Social de
proteção na doença;
d) Por motivo de acidente no trabalho, desde que o trabalhador tenha direito a qualquer subsídio ou seguro;
e) As previstas na alínea j) do número 2 da cláusula 55.ª
deste CCT, quando superiores a 30 dias por ano;
f) As autorizadas ou aprovadas pelo empregador.
Cláusula 47.ª
Efeitos das faltas injustificadas

1- As faltas injustificadas determinam sempre a perda de
retribuição correspondente ao período de ausência, o qual
será descontado, para todos os efeitos, na antiguidade do trabalhador.
2- Tratando de faltas injustificadas a um ou meio período
normal de trabalho diário, o período de ausência a considerar

para os efeitos do número anterior abrangerá todos os dias de
descanso ou feriado imediatamente anteriores ou posteriores
ao dia ou dias de falta, considerando-se que o trabalhador
praticou uma infração grave.
3- Incorre em infração disciplinar grave todo o trabalhador
que:
a) Faltar injustificadamente durante 3 dias úteis consecutivos ou 6 dias interpolados no período de um ano, constituindo justa causa de despedimento quando o número de faltas
injustificadas atingir 5 seguidas ou 10 interpoladas em cada
ano;
b) Faltar injustificadamente com alegação de motivo de
justificação comprovadamente falso.
4- No caso de a apresentação do trabalhador para início
ou reinício da prestação de trabalho se verificar com atraso
injustificado superior a trinta ou sessenta minutos, pode a
entidade patronal recusar a aceitação da prestação durante
parte ou todo o período normal de trabalho, respetivamente.
Cláusula 48.ª
Efeitos das faltas no direito a férias

1- As faltas justificadas ou injustificadas não têm qualquer
efeito sobre o direito a férias do trabalhador, salvo o disposto
no número seguinte.
2- Nos casos em que as faltas determinam perda de retribuição, esta poderá ser substituída, se o trabalhador expressamente assim o preferir, por perda de dias de férias, na
proporção de 1 dia de férias por cada dia de falta, desde que
salvaguardado o gozo efetivo de 20 dias úteis de férias ou 5
dias úteis, se tratar de férias no ano de admissão.
SECÇÃO V
Suspensão da prestação de trabalho por impedimento
prolongado
Cláusula 49.ª
Impedimento prolongado

1- Quando o trabalhador esteja temporariamente impedido
por facto que não lhe seja imputável, nomeadamente serviço
militar obrigatório e serviço cívico substituto, doença ou acidente, e o impedimento se prolongue por mais de um mês,
cessam os direitos, deveres e garantias das partes, na medida
em que pressuponham a efetiva prestação de trabalho, sem
prejuízo da observância das disposições aplicáveis da legislação sobre Segurança Social.
2- O tempo de suspensão conta-se para efeitos de antiguidade, conservando o trabalhador o direito ao lugar e continuando obrigado a respeitar a empresa.
3- O disposto no número 1 começará a observar-se mesmo
antes de expirado o prazo de um mês a partir do momento
em que haja a certeza ou se preveja com segurança que o
impedimento terá duração superior àquele prazo.
4- O contrato caduca no momento em que se torne certo
que o impedimento é definitivo.
5- Terminado o impedimento, o trabalhador deve apresen-
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tar-se para retomar o serviço, sob pena de incorrer em faltas
injustificadas.
Cláusula 50.ª
Licença sem retribuição

1- A entidade patronal pode atribuir ao trabalhador, a pedido deste, licença sem retribuição por período determinado,
passível de prorrogação.
2- O período de licença sem retribuição conta para efeitos
de antiguidade.
3- Durante o mesmo período cessam os direitos, deveres
e garantias das partes na medida em que pressuponham a
efetiva prestação de trabalho.
4- O trabalhador beneficiário da licença sem vencimento
mantém o direito ao lugar.
5- Pode ser contratado um substituto para o trabalhador na
situação de licença sem vencimento, em conformidade com
as disposições que regulam o contrato a termo.
CAPÍTULO VII

Cessação do contrato de trabalho
Cláusula 51.ª
Disposições gerais sobre cessação de contrato de trabalho

Aplica-se o Código do Trabalho nos seguintes casos:
a) Artigo 338.º - Proibição de despedimento sem justa causa;
b) Artigo 340.º - Modalidade de cessação do contrato de
trabalho:
1) Caducidade;
2) Revogação;
3) Despedimento por facto imputável ao trabalhador;
4) Despedimento coletivo
5) Despedimento por extinção de posto de trabalho;
6) Despedimento por inadaptação;
7) Resolução pelo trabalhador;
8) Denúncia pelo trabalhador.
c) Artigo 341.º - Documentos a entregar ao trabalhador;
d) Artigo 342.º - Devolução de instrumentos de trabalho.
Cláusula 52.ª
Caducidade de contrato de trabalho

Aplica-se o Código do Trabalho nos seguintes casos:
a) Artigos 343.º a 348.º, Caducidade de contrato de trabalho;
b) Revogação de contrato de trabalho:
1) Artigo 349.º, Cessação de contrato de trabalho por acordo;
2) Artigo 350.º, Cessação do acordo de revogação.
c) Despedimento por iniciativa do trabalhador:
1) Artigo 350.º a 380.º, Modalidade de despedimento:
1.1) Despedimento por facto imputável ao trabalhador;
1.2) Despedimento coletivo;
1.3) Despedimento por extinção de posto de trabalho;
1.4) Despedimento por inadaptação.

2) Artigo 381º a 393º, Ilicitude de despedimento;
d) Cessação de contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador:
1) Artigo 394.º a 399.º, Resolução de contrato de trabalho
pelo trabalhador;
2) Artigo 400.º a 403.º, Denúncia de contrato de trabalho
pelo trabalhador.
Cláusula 53.ª
Indeminização por despedimento

É sempre devida ao trabalhador a indemnização prevista
na lei.
Cláusula 54.ª
Reestruturação dos serviços

1- Nos casos em que a melhoria tecnológica ou a reestruturação dos serviços tenham como consequência o desaparecimento de determinados postos de trabalho, a entidade patronal procurará assegurar aos trabalhadores que nele prestem
serviço e que transitem para novas funções toda a preparação
necessária, suportando os encargos dela decorrente.
2- Não sendo possível à entidade patronal assegurar novos
postos de trabalho, denunciará o contrato de trabalho com a
antecedência mínima de 60 dias e pagará ao trabalhador despedido a indemnização prevista no CT além das férias e dos
subsídios de férias e Natal, proporção do trabalho prestado
no ano da cessação do contrato.
CAPÍTULO VIII

Disciplina
Cláusula 55.ª
Poder disciplinar

1- A entidade patronal tem poder disciplinar sobre os trabalhadores que se encontrem ao seu serviço, observando o
disposto na legislação vigente, nomeadamente os referidos
no número 3 da presente cláusula.
2- A entidade patronal exerce o poder disciplinar ou através do ou dos superiores hierárquicos dos trabalhadores.
3- Aplica-se o Código do Trabalho nos seguintes casos:
a) Artigo 328.º - Sanções disciplinares;
b) Artigo 329.º - Procedimento disciplinar e prescrição;
c) Artigo 330.º - Critério de decisão e aplicação da sanção
disciplinar;
d) Artigo 331.º - Sanções abusivas;
e) Artigo 332.º - Registo de sanções disciplinares.
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eminentes, pelo que para além do estipulado no presente
CCT, para a generalidade dos trabalhadores por ele abrangidos, são assegurados a estes na condição de maternidade e
paternidade os direitos constantes no CT.

desde que o empregador tenha conhecimento da situação ou
do facto relevante.

Cláusula 57.ª

Licença parental inicial

Protecção na parentalidade

1- A protecção na parentalidade concretiza-se através da
atribuição dos seguintes direitos:
a) Licença em situação de risco clínico durante a gravidez;
b) Licença por interrupção de gravidez;
c) Licença parental, em qualquer das modalidades;
d) Licença por adopção;
e) Licença parental complementar em qualquer das modalidades;
f) Dispensa da prestação de trabalho por parte de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivo de protecção
da sua segurança e saúde;
g) Dispensa para consulta pré-natal;
h) Dispensa para avaliação para adopção;
i) Dispensa para amamentação ou aleitação;
j) Faltas para assistência a filho;
k) Faltas para assistência a neto;
l) Licença para assistência a filho;
m) Licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica;
n) Trabalho a tempo parcial de trabalhador com responsabilidades familiares;
o) Horário flexível de trabalhador com responsabilidades
familiares;
p) Dispensa de prestação de trabalho em regime de adaptabilidade;
q) Dispensa de prestação de trabalho suplementar;
r) Dispensa de prestação de trabalho no período noturno.
2- Os direitos previstos no número anterior apenas se aplicam, após o nascimento do filho, a trabalhadores progenitores que não estejam impedidos ou inibidos totalmente do
exercício do poder paternal, com exceção do direito de a mãe
gozar 14 semanas de licença parental inicial e dos referentes
a proteção durante a amamentação.
Cláusula 58.ª
Conceitos em matéria de proteção da parentalidade

1- No âmbito do regime de proteção da parentalidade,
entende-se por:
a) Trabalhadora grávida, a trabalhadora em estado de gestação que informe o empregador do seu estado, por escrito,
com apresentação de atestado médico;
b) Trabalhadora puérpera, a trabalhadora parturiente e durante um período de 120 dias subsequentes ao parto que informe o empregador do seu estado, por escrito, com apresentação de atestado médico ou certidão de nascimento do filho;
c) Trabalhadora lactante, a trabalhadora que amamenta o
filho e informe o empregador do seu estado, por escrito, com
apresentação de atestado médico.
2- O regime de proteção da parentalidade é ainda aplicável

Cláusula 59.ª
1- A mãe e o pai trabalhadores têm direito, por nascimento
de filho, a licença parental inicial de 120 ou 150 dias consecutivos, cujo gozo podem partilhar após o parto, sem prejuízo dos direitos da mãe a que se refere o número seguinte.
2- A licença referida no número anterior é acrescida em 30
dias, no caso de cada um dos progenitores gozar, em exclusivo, um período de 30 dias consecutivos, ou dois períodos
de 15 dias consecutivos, após o período de gozo obrigatório
pela mãe a que se refere o número 2 da cláusula seguinte.
3- No caso de nascimentos múltiplos, o período de licença
previsto nos números anteriores é acrescido de 30 dias por
cada gémeo além do primeiro.
4- Em caso de partilha do gozo da licença, a mãe e o pai
informam os respetivos empregadores, até sete dias após o
parto, do início e termo dos períodos a gozar por cada um,
entregando para o efeito, declaração conjunta.
5- O gozo de licença parental inicial em simultâneo, de pai
e mãe que trabalhem na mesma empresa, senso esta uma microempresa, depende de acordo com o trabalhador.
6- Caso a licença parental não seja partilhada pela mãe e
pelo pai, e sem prejuízo dos direitos da mãe a que se refere
o artigo seguinte, o progenitor que gozar a licença informa
o respetivo empregador, até sete dias após o parto, da duração da licença e do início do respetivo período, juntando
declaração do outro progenitor da qual conste que o mesmo
exerce atividade profissional e que não goza a licença parental inicial.
7- Na falta da declaração referida nos números 4 e 5 a licença é gozada pela mãe.
8- Em caso de internamento hospitalar da criança ou do
progenitor que estiver a gozar a licença prevista nos números
1, 2 ou 3 durante o período após o parto, o período de licença
suspende -se, a pedido do progenitor, pelo tempo de duração
do internamento.
9- A suspensão da licença no caso previsto no número anterior é feita mediante comunicação ao empregador, acompanhada de declaração emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Cláusula 60.ª
Períodos de licença parental exclusiva da mãe

1- A mãe pode gozar até 30 dias da licença parental inicial
antes do parto.
2- É obrigatório o gozo, por parte da mãe, de seis semanas
de licença a seguir ao parto.
3- A trabalhadora que pretenda gozar parte da licença antes do parto deve informar desse propósito o empregador e
apresentar atestado médico que indique a data previsível do
parto, prestando essa informação com a antecedência de 10
dias ou, em caso de urgência comprovada pelo médico, logo
que possível.
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Cláusula 61.ª
Licença parental inicial a gozar por um progenitor em caso de
impossibilidade do outro

1- O pai ou a mãe tem direito a licença, com a duração referida nos números 1, 2 ou 3 da cláusula 59.ª, ou do período
remanescente da licença, nos casos seguintes:
a) Incapacidade física ou psíquica do progenitor que estiver a gozar a licença, enquanto esta se mantiver;
b) Morte do progenitor que estiver a gozar a licença.
2- Em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica da
mãe, a licença parental inicial a gozar pelo pai tem a duração
mínima de 30 dias.
3- Em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica de
mãe não trabalhadora nos 120 dias a seguir ao parto, o pai
tem direito a licença nos termos do número 1, com a necessária adaptação, ou do número anterior.
4- Para efeito do disposto nos números anteriores, o pai
informa o empregador, logo que possível e, consoante a situação, apresenta atestado médico comprovativo ou certidão
de óbito e, sendo caso disso, declara o período de licença já
gozado pela mãe.
5- Constitui contra-ordenação muito grave a violação do
disposto nos números 1 a 4.
Cláusula 62.ª
Licença parental exclusiva do pai

1- É obrigatório o gozo pelo pai de uma licença parental de
15 dias úteis, seguidos ou interpolados, nos 30 dias seguintes
ao nascimento do filho, cinco dos quais gozados de modo
consecutivos imediatamente a seguir a este.
2- Após o gozo da licença prevista no número anterior, o
pai tem ainda direito a 15 dias úteis de licença, seguidos ou
interpolados, desde que gozados em simultâneo com o gozo
da licença parental inicial por parte da mãe.
3- No caso de nascimentos múltiplos, à licença prevista
nos números anteriores acrescem dois dias por cada gémeo
além do primeiro.
4- Para efeitos do disposto nos números anteriores, o trabalhador deve avisar o empregador com a antecedência possível que, no caso previsto no número 2, não deve ser inferior
a cinco dias.
Cláusula 63.ª
Regime das licenças, faltas e dispensas

1- Não determinam perda de quaisquer direitos, salvo
quanto à retribuição, e são consideradas como prestação efetiva de trabalho as ausências ao trabalho resultantes de:
a) Licença em situação de risco clínico durante a gravidez;
b) Licença por interrupção de gravidez;
c) Licença parental, em qualquer das modalidades;
d) Licença por adoção;
e) Licença parental complementar em qualquer das modalidades;
f) Falta para assistência a filho;
g) Falta para assistência a neto;
h) Dispensa de prestação de trabalho no período noturno;

i) Dispensa da prestação de trabalho por parte de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivo de proteção
da sua segurança e saúde;
j) Dispensa para avaliação para adoção.
2- A dispensa para consulta pré-natal, amamentação ou
aleitação não determina perda de quaisquer direitos e é considerada como prestação efetiva de trabalho.
3- As licenças por situação de risco clínico durante a gravidez, por interrupção de gravidez, por adoção e licença parental em qualquer modalidade:
a) Suspendem o gozo das férias, devendo os dias remanescentes ser gozados após o seu termo, mesmo que tal se
verifique no ano seguinte;
b) Não prejudicam o tempo já decorrido de estágio ou ação
ou curso de formação, devendo o trabalhador cumprir apenas
o período em falta para o completar;
c) Adiam a prestação de prova para progressão na carreira
profissional, a qual deve ter lugar após o termo da licença.
4- A licença parental e a licença parental complementar,
em quaisquer das suas modalidades, por adoção, para assistência a filho e para assistência a filho com deficiência ou
doença crónica:
a) Suspendem-se por doença do trabalhador, se este informar o empregador e apresentar atestado médico comprovativo, e prosseguem logo após a cessação desse impedimento;
b) Não podem ser suspensas por conveniência do empregador;
c) Não prejudicam o direito do trabalhador a aceder à informação periódica emitida pelo empregador para o conjunto dos trabalhadores;
d) Terminam com a cessação da situação que originou a
respetiva licença que deve ser comunicada ao empregador
no prazo de cinco dias.
5- No termo de qualquer situação de licença, faltas, dispensa ou regime de trabalho especial, o trabalhador tem direito a
retomar a atividade contratada, devendo, no caso previsto na
alínea d) do número anterior, retomá-la na primeira vaga que
ocorrer na empresa ou, se esta entretanto se não verificar, no
termo do período previsto para a licença.
6- A licença para assistência a filho ou para assistência a
filho com deficiência ou doença crónica suspende os direitos,
deveres e garantias das partes na medida em que pressuponham a efetiva prestação de trabalho, designadamente a retribuição, mas não prejudica os benefícios complementares
de assistência médica e medicamentosa a que o trabalhador
tenha direito.
Cláusula 64.ª
Trabalho de menores

1- A empresa deve proporcionar aos menores que se encontrem ao seu serviço condições de trabalho adequadas à
sua idade, prevenindo de modo especial danos no seu desenvolvimento físico e mental.
2- Nenhum menor pode ser admitido sem ter sido aprovado em exame médico destinado a comprovar se possui a
robustez necessária para as funções a desempenhar.
3- Pelo menos uma vez por ano, a cooperativa deve facili-
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tar a inspeção médica aos menores ao seu serviço, de acordo
com as disposições legais aplicáveis, a fim de verificar se o
seu trabalho é feito sem prejuízo da saúde e do seu desenvolvimento físico e mental normal.
Cláusula 65.ª
Trabalhador-estudante

1- Noção de trabalhador-estudante:
a) Considera-se trabalhador-estudante o trabalhador que
frequenta qualquer nível de educação escolar, bem como
curso de pós-graduação, mestrado ou doutoramento em instituição de ensino, ou ainda curso de formação profissional
ou programa de ocupação temporária de jovens com duração
igual ou superior a seis meses;
b) A manutenção do estatuto de trabalhador-estudante depende de aproveitamento escolar no ano lectivo anterior.
2- Organização do tempo de trabalho de trabalhador-estudante:
a) O horário de trabalho de trabalhador-estudante deve,
sempre que possível, ser ajustado de modo a permitir a frequência das aulas e a deslocação para o estabelecimento de
ensino;
b) Quando não seja possível a aplicação do disposto no
número anterior, o trabalhador-estudante tem direito a dispensa de trabalho para frequência de aulas, se assim o exigir
o horário escolar, sem perda de direitos e que conta como
prestação efetiva de trabalho;
c) A dispensa de trabalho para frequência de aula pode ser
utilizada de uma só vez ou fracionadamente, à escolha do
trabalhador-estudante, e tem a seguinte duração máxima, dependendo do período normal de trabalho semanal:
–– Três horas semanais para período igual ou superior a
vinte horas e inferior a trinta horas;
–– Quatro horas semanais para período igual ou superior a
trinta horas e inferior a trinta e quatro horas;
–– Cinco horas semanais para período igual ou superior a
trinta e quatro horas e inferior a trinta e oito horas;
–– Seis horas semanais para período igual ou superior a
trinta e oito horas.
d) O trabalhador-estudante cujo período de trabalho seja
impossível ajustar, de acordo com os números anteriores, ao
regime de turnos a que está afeto tem preferência na ocupação de posto de trabalho compatível com a sua qualificação
profissional e com a frequência de aulas;
e) Caso o horário de trabalho ajustado ou a dispensa de trabalho para frequência de aulas comprometa manifestamente
o funcionamento da empresa, nomeadamente por causa do
número de trabalhadores-estudantes existente, o empregador
promove um acordo com o trabalhador interessado e a comissão de trabalhadores ou, na sua falta, a comissão intersindical, comissões sindicais ou delegados sindicais, sobre a
medida em que o interesse daquele pode ser satisfeito ou, na
falta de acordo, decide fundamentadamente, informando o
trabalhador por escrito;
f) O trabalhador-estudante não é obrigado a prestar trabalho suplementar, expecto por motivo de força maior, nem
trabalho em regime de adaptabilidade, banco de horas ou ho-

rário concentrado quando o mesmo coincida com o horário
escolar ou com prova de avaliação;
g) Ao trabalhador-estudante que preste trabalho em regime
de adaptabilidade, banco de horas ou horário concentrado é
assegurado um dia por mês de dispensa, sem perda de direitos, contando como prestação efetiva de trabalho;
h) O trabalhador-estudante que preste trabalho suplementar tem direito a descanso compensatório de igual número
de horas.
3- Os trabalhadores-estudantes têm outros direitos, os
quais se encontram estipulados no Código do Trabalho nos
seus seguintes artigos:
a) Artigo 91.º - Faltas para prestação de provas de avaliação;
b) Artigo 92.º - Férias e licenças de trabalhador-estudante;
c) Artigo 93.º - Promoção profissional de trabalhador-estudante;
d) Artigo 94.º - Concessão do estatuto de trabalhador-estudante;
e) Artigo 95.º - Cessação e renovação de direitos;
f) Artigo 96.º - Procedimento para exercício de direitos de
trabalhador-estudante.
CAPÍTULO X

Trabalho fora do local habitual
Cláusula 65.ª
Princípio geral

1- Entende-se por deslocação em serviço a realização temporária de trabalho fora do local habitual.
2- Entende-se por local habitual de trabalho o estabelecimento em que o trabalhador presta normalmente serviço ou
a sede ou delegação da empresa a que está adstrito quando o
seu local de trabalho não seja fixo.
3- As deslocações que não permitam o regresso diário do
trabalhador à sua residência habitual serão objecto de acordo.
Cláusula 66.ª
Direitos dos trabalhadores nas deslocações

1- Sempre que deslocado em serviço e na falta de viatura
fornecida pela entidade patronal, o trabalhador terá direito
ao pagamento de:
a) Transportes em caminho de ferro (1.ª classe) ou avião
ou 0,36 do preço da gasolina 95 por cada quilómetro percorrido, quando transportado em viatura própria.
b) Alimentação e alojamento no valor de:
–– Pequeno-almoço - 3,20 €;
–– Almoço ou jantar - 12,30 €;
–– Ceia - 8,70 €.
As partes podem acordar o pagamento as despesas mediante a apresentação dos respectivos documentos comprovativos;
a) Transportes em caminho de ferro (1.ª classe) ou avião
ou de 0,36 €/km, quando transportado em viatura própria.
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b) Horas suplementares sempre que a duração do trabalho,
incluindo o tempo gasto nos trajectos e espera, na ida e no
regresso, exceda o período de trabalho.
2- Sempre que um profissional se desloque em serviço da
empresa para fora do local de trabalho habitual e tenha qualquer acidente, a entidade patronal será responsável por todos
e quaisquer prejuízos daí resultantes, com excepção dos prejuízos causados a passageiros transportados gratuitamente.
3- As entidades patronais poderão transferir para as companhias de seguros as responsabilidades decorrentes do número anterior.
4- O início e o fim do almoço ou do jantar terão de verificar- se, respectivamente, entre as 11 horas e 30 minutos e as
14 horas e 30 minutos e entre as 19 horas e 39 minutos e as
21 horas e 30 minutos, desde que os trabalhadores não possam chegar à empresa dentro do horário normal da refeição.
5- Considera-se que o trabalhador tem direito ao pequenoalmoço quando inicia o serviço até às 7 horas, inclusive.
6- Considera-se que o trabalhador tem direito à ceia quando esteja ao serviço, em qualquer período, entre as 0 e as 5
horas.
7- Sempre que o trabalhador tiver de interromper o tempo
de trabalho suplementar para a refeição, esse tempo ser -lhe
-á pago como suplementar.
Cláusula 67.ª

CAPÍTULO XI

Garantias sociais
Cláusula 69.ª
Refeitório e subsídios de alimentação

1- Todas as empresas terão de pôr à disposição dos trabalhadores um lugar confortável, arejado e asseado, com mesas
e cadeiras suficientes para todos os trabalhadores ao seu serviço, onde estes possam tomar e aquecer as suas refeições.
2- As empresas atribuirão a todos os trabalhadores um
subsídio de refeição no valor de 4,70 diários €.
3- O subsídio de refeição previsto nesta cláusula não é devido se a empresa fornecer a refeição completa.
4- Os trabalhadores só terão direito a beneficiar do subsídio referido nos números anteriores nos dias em que efectivamente trabalharem antes e depois da refeição.
Cláusula 69.ª
Infantários para filhos dos trabalhadores

A entidade patronal deverá diligenciar a instalação de
um infantário e subsidiar a sua manutenção, desde que tenha
ao seu serviço trabalhadores com filhos até à idade
CAPÍTULO XII

Cobertura dos riscos de doença

1- Durante o período de deslocação, os encargos por doença que em razão do local em que o trabalho seja prestado
deixem eventualmente de ser assegurados, os trabalhadores
pela respectiva Segurança Social deverão ser cobertos pela
empresa que, para tanto, assumirá as obrigações que competiriam à Segurança Social se os trabalhadores não estivessem
deslocados.
2- Durante os períodos de doença comprovados por atestado médico os trabalhadores terão direito ao pagamento
da viagem de regresso ou de transferência para local com
assistência médica adequada, se estas forem prescritas pelo
médico, bem como a manter os direitos previstos na cláusula
67.ª enquanto se mantiverem deslocados.
3- Em caso de absoluta necessidade, e só quando requerida pelos serviços clínicos em que o trabalhador esteja a ser
assistido, como condições necessária para o tratamento, a entidade patronal pagará as despesas com a deslocação de um
familiar para o acompanhar, inclusive no regresso.

Segurança e saúde no trabalho
Cláusula 70.ª
Princípios gerais

1- As entidades patronais cumprirão e farão cumprir o estipulado na legislação vigente sobre segurança e saúde no
trabalho, nomeadamente o estipulado sobre estas matérias e
ainda não revogadas do anterior Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de agosto, e Lei n.º 35/2004,
de 29 de julho, que a regulamenta.
2- Nas empresas com 50 ou mais trabalhadores ao seu ser
viço ou que, embora com menos de 50 trabalhadores, apre
sentem riscos excecionais de acidente ou de doença ou taxa
elevada de frequência ou gravidade de acidentes poderá exis
tir uma comissão de segurança e saúde no trabalho, paritária,
nos termos da legislação vigente.
Cláusula 71.ª

Cláusula 68.ª

Comissão de segurança e saúde no trabalho

Seguro do pessoal deslocado

A todos os trabalhadores que se desloquem em serviço,
seja qual for o meio de transporte utilizado, deverá a entidade patronal fazer um seguro de acidentes pessoais completo,
válido durante as 24 horas do dia e por todo o período de
deslocação, a favor de quem o trabalhador designe.

1- Nos termos do número 2 da cláusula 70.ª deste CCT, poderá ser criada em cada empresa uma comissão de segurança
e saúde no trabalho, de composição paritária.
2- As comissões de segurança, higiene e saúde no trabalho
elaborarão os seus próprios estatutos.
3- As comissões de segurança, higiene e saúde no trabalho
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são compostas por vogais, sendo representantes dos trabalhadores os eleitos nos termos da cláusula seguinte, cabendo
a cada empresa designar um número idêntico de represen
tantes.

CAPÍTULO XIII

Atividade e organização sindical dos trabalhadores
Cláusula 74.ª

Cláusula 72.ª

Atividade sindical nos locais de trabalho

Representantes dos trabalhadores na comissão de segurança e saúde
no trabalho

1- Os representantes dos trabalhadores para a comissão de
segurança e saúde no trabalho são eleitos pelos trabalhadores, por voto direto e secreto, segundo o princípio da representação pelo método de Hondt.
2- Só podem concorrer listas apresentadas pelas organi
zações sindicais que tenham trabalhadores representados na
empresa ou listas que apresentam subscritas, no mínimo, por
20 % dos trabalhadores da empresa, não podendo nenhum
trabalhador subscrever ou fazer parte de mais de uma lista.
3- Cada lista deverá indicar um número de candidatos efetivos igual ao dos lugares elegíveis e iguais ao número de
candidatos suplentes.
4- Os representantes dos trabalhadores não poderão exce
der:
a) Empresas com menos de 61 trabalhadores - 1 represen
tante;
b) Empresas de 61 a 150 trabalhadores - 2 representantes;
c) Empresas de 151 a 300 trabalhadores - 3 representantes;
d) Empresas de 301 a 500 trabalhadores - 4 representantes;
e) Empresas de 501 a 1000 trabalhadores - 5 representan
tes;
f) Empresas de 1001 a 1500 trabalhadores - 6 represen
tantes;
g) Empresas com mais de 1500 trabalhadores - 7 repre
sentantes.
5- O mandato dos representantes dos trabalhadores é de 3
anos.
6- A substituição dos representantes só é admitida no caso
de renúncia ou impedimento definitivo, cabendo a mesma
aos candidatos efetivos e suplentes, pela ordem indicada na
respetiva lista.
7- Os representantes dos trabalhadores a que se referem os
números anteriores dispõem para o exercício das suas fun
ções de um crédito de 5 horas por mês.
8- O crédito de horas referido no número anterior não é
acumulável com créditos de horas de que o trabalhador be
neficie por integrar outras estruturas representativas dos trabalhadores.
Cláusula 73.ª
Organização de serviços

Independentemente do número de trabalhadores que se
encontrem ao seu serviço, o empregador deve organizar serviços de segurança e saúde, visando a prevenção de riscos
profissionais e a promoção da saúde dos trabalhadores, de
acordo com o estabelecido na legislação em vigor aplicável.

Os trabalhadores abrangidos pelo presente contrato têm
direito ao exercício da atividade sindical, nos termos do CT.
Cláusula 75.ª
Reuniões

1- Os trabalhadores têm direito a reunirem-se no interior
da empresa fora do horário de trabalho.
2- As reuniões serão convocadas por 1/3 dos trabalhadores
ou pelo sindicato respetivo.
3- As reuniões efetuadas na empresa nos termos do número 1 serão comunicadas à entidade patronal com quarenta e
oito horas de antecedência.
4- Os membros das direções das associações sindicais, devidamente identificados, nos termos da lei, que trabalhem na
empresa podem participar nas reuniões.
5- Todo o diretor sindical para entrar na empresa, seja em
que altura for, terá de se identificar, nos termos da lei em
vigor à data deste CCT, à entidade patronal ou aos seus representantes.
Clausula 76.ª
Direitos, competências e poderes dos dirigentes e delegados sindicais

1- Os delegados sindicais têm direito a afixar convocatórias ou informações relativas à vida sindical, procedendo a
sua distribuição entre os trabalhadores, mas sem prejuízo,
em qualquer caso, da laboração normal. O local de afixação
será indicado pela entidade patronal.
2- O número de delegados sindicais a quem são atribuídos os créditos de horas e a sua competência e poderes, bem
como os seus direitos e os dos membros das comissões de
trabalhadores ou dos corpos gerentes das associações sindicais, serão regulados pelo CT.
Cláusula 77.ª
Reuniões com a entidade patronal

1- Os delegados sindicais poderão reunir com a entidade
patronal ou com quem esta para o efeito designar, sempre
que uma ou outra parte o julgue conveniente.
2- Sempre que uma reunião não puder realizar-se no dia
para que foi convocada, o motivo de adiamento deverá ser
fundamentado por escrito pela parte que não puder comparecer, devendo a reunião ser marcada e realizada num dos 15
dias seguintes.
3- O tempo dispensado nas reuniões previstas nesta cláusula não é considerado para o efeito de crédito de horas previsto na cláusula anterior.
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4- Os dirigentes sindicais, ou os seus representantes, devidamente credenciados, podem participar nas reuniões previstas nesta cláusula, mediante comunicação dos promotores
ao empregador, com a antecedência mínima de seis horas.
CAPÍTULO XIV

Relação entre as partes outorgantes

3- As deliberações tomadas por unanimidade serão depositadas e publicadas nos mesmos termos da convenção coletiva e consideram-se para todos os efeitos como integrando
este CCT.
4- A deliberação tomada por unanimidade, uma vez publicada, é aplicável no âmbito da portaria de extensão da convenção.
5- A pedido da comissão poderá participar nas reuniões
um representante da DGERT/MTSSS, sem direito a voto.

Cláusula 78.ª

CAPÍTULO XV

Interpretação e integração do contrato de trabalho

1- Até 90 dias após a entrada em vigor deste contrato será
criada uma comissão paritária constituída por 2 representantes de cada uma das partes outorgantes do presente CCT, a
Associação Nacional de Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares (ANCIPA) e o Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Agricultura, Florestas, Pesca, Turismo, Industria Alimentar, Bebidas e Afins - SETAAB (indústria de
hortofrutícolas).
2- Por cada representante efetivo será designado um suplente que o substituirá no exercício de funções em caso de
impedimento do membro efetivo.
3- Nas reuniões da comissão paritária, os representantes
de cada uma das partes poderão fazer-se acompanhar dos assessores que julguem necessários, os quais não terão direito
a voto.
4- A comissão paritária funcionará enquanto estiver em
vigor o presente contrato, podendo os seus membros ser
substituídos pela parte que os nomeou em qualquer altura,
mediante comunicação por escrito à outra parte.
Cláusula 79.ª
Competência

1- Compete à comissão paritária:
a) Interpretar as cláusulas do presente CCT;
b) Analisar os casos omissos no presente CCT;
c) Proceder à definição e enquadramento de novas profissões;
d) Deliberar sobre dúvidas emergentes da aplicação do
presente CCT;
e) Deliberar sobre o local, calendário e convocação das
reuniões.
2- A deliberação da comissão paritária que criar uma nova
categoria profissional deverá obrigatoriamente determinar a
respetiva integração num dos níveis de remuneração previsto
no anexo I, para efeitos de retribuição e demais direitos.
Cláusula 80.ª
Funcionamento e deliberações

1- A comissão paritária considera-se constituída e apta a
funcionar logo que os nomes dos vogais sejam comunicados,
por escrito e no prazo previsto no número 1 da cláusula 78.ª,
outra parte e à DGERT/MTSSS.
2- A comissão paritária funcionará a pedido de qualquer
das partes e só poderá deliberar desde que estejam presentes,
pelo menos 1 membro de cada uma das partes.

Disposições finais e transitórias
Cláusula 81.ª
Reclassificações

Nas reclassificações a que houver lugar por força da entrada em vigor desta convenção, será tomado em consideração o tempo de serviço no exercício das respectivas funções.
Cláusula 82.ª
Trabalho fora da campanha

Dadas as características sazonais da indústria, os trabalhadores não poderão recusar-se a desempenhar outras tarefas, desde que tal desempenho não implique modificação
substancial da sua posição e não exista serviço inerente à sua
categoria.
Cláusula 83.ª
Regimes mais favoráveis

O regime estabelecido pelo presente contrato não prejudica direitos e regalias mais favoráveis em vigor, mesmo que
não previstos em instrumentos de regulamentação de trabalho anteriores.
Cláusula 84.ª
Casos omissos

Aplicar-se-á a lei geral do trabalho nos casos não expressamente previstos neste contrato.
ANEXO I

Categorias profissionais e definição de funções
Adjunto do director-geral - É o (a) trabalhador(a) que coadjuva directamente o director-geral.
Afinador de máquinas - É o (a) trabalhador(a) que afina,
prepara ou ajusta as máquinas de modo a garantir -lhes a eficiência no seu trabalho, podendo proceder à montagem das
respectivas ferramentas.
Agente técnico agrícola - É o (a) trabalhador(a) que tem
a seu cargo a responsabilidade de pelo menos uma das seguintes funções:
a) Angaria e celebra contratos de fornecimento de tomate
com os produtores, transmitindo a estes os esclarecimentos
necessários de que é portador, presta assistência técnica e
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fiscaliza as áreas contratadas;
b) Controla tecnicamente os viveiros ou outras searas sob
administração directa da empresa, tendo sob o seu controlo
um ou mais encarregados de seara, que colaboram consigo
na execução dos serviços;
c) Executa outras funções técnicas relacionadas com a sua
especialidade.
Ajudante de electricista - É o (a) trabalhador(a) electricista que completou a sua aprendizagem e coadjuva os oficiais,
preparando- se para ascender à categoria de pré -oficial.
Ajudante de fogueiro - É o (a) trabalhador(a) profissional
que sob exclusiva responsabilidade e orientação do fogueiro
assegura o abastecimento do combustível, sólido ou líquido,
para os geradores de vapor, de carregamento manual ou automático, e procede à limpeza dos mesmos e da secção onde
estão instalados. Exerce legalmente as funções nos termos
dos artigos 14.º e 15.º do Regulamento da Profissão de Fogueiro, aprovado pelo Decreto n.º 46 989, de 30 de abril de
1966.
Ajudante de motorista - É o (a) trabalhador(a) que acompanha o motorista, competindo-lhe auxiliá-lo na manutenção
e limpeza do veículo; vigia e indica as manobras, arruma as
mercadorias no veículo e faz a entrega nos locais indicados
pela firma, podendo ainda fazer a cobrança das respectivas
mercadorias.
Analista - É o (a) trabalhador(a) com curso ou habilitações adequadas ou conhecimentos profissionais adquiridos
equivalentes que faz análises qualitativas e quantitativas
físicas, químicas e bacteriológicas e outras determinações
laboratoriais.
Analista de informática - É o (a) trabalhador(a) que concebe e projecta no âmbito do tratamento automático da informação os sistemas que melhor respondam aos fins em vista,
tendo em conta os meios de tratamento disponíveis; consulta
os interessados a fim de recolher elementos elucidativos dos
objectivos que se têm em vista; determina se é possível e
economicamente rentável utilizar um sistema de tratamento
automático de informação; examina os dados obtidos, determina qual a informação a ser recolhida, com que periodicidade e em que ponto do seu circuito, bem como a forma e a
frequência com que devem ser apresentados os resultados;
determina as modificações a introduzir necessárias à normalização dos dados e as transformações a fazer na sequência
das operações; prepara ordinogramas e outras especificações
para o programador; efectua testes a fim de se certificar se o
tratamento automático da informação se adapta aos fins em
vista e, caso contrário, introduz as modificações necessárias.
Pode ser incumbido de dirigir a preparação dos programas.
Pode coordenar os trabalhos das pessoas encarregadas de
executar as fases sucessivas das operações da análise do problema. Pode dirigir e coordenar a instalação de sistemas de
tratamento automático de informação. Pode ser especializado num domínio particular, nomeadamente na análise lógica
dos problemas ou na elaboração de esquemas de funcionamento e ser designado em conformidade por:
Aprendiz - É o (a) trabalhador(a) que, sob orientação de
profissionais qualificados, adquire conhecimentos técnico-profissionais que o habilitem a ingressar na carreira profis-

sional de uma especialidade.
Assistente agrícola - É o (a) trabalhador(a) agrícola especializado que executa funções enquadradas em directivas
gerais bem definidas, como assistência a viveiros, a seareiros e ou searas, podendo fazer compras de matérias -primas
agrícolas.
Auxiliar de educador de infância - É o (a) trabalhador(a)
que, possuindo habilitações indispensáveis ao desempenho
da função, assegura, sob a orientação da educadora de infância, as acções pedagógicas, os cuidados higiénicos, a alimentação e a vigilância das crianças nos tempos livres.
Auxiliar de enfermagem - É o (a) trabalhador(a) de enfermagem com menos de três anos de exercício que, findo este
período de tempo, passará a enfermeiro, de acordo com os
requisitos oficialmente estabelecidos para o efeito.
Barrileiro - É o (a) trabalhador(a) que após o período de
aprendizagem terá de construir vasilhas de capacidade inferior a 300 l.
Bate-chapas - É o trabalhador que procede à execução e
reparação de peças em chapa fina, que enforma e desempena
por martelagem, usando as ferramentas adequadas.
Caixa - É o (a) trabalhador(a) que tem a seu cargo as
operações de caixa e registo do movimento relativo a transacções, pagamentos e recebimentos, de acordo com os respectivos documentos; pode elaborar as folhas de ordenados e
salários e prepara os respectivos sobrescritos. Pode preparar
os fundos destinados a serem depositados e tomar as disposições necessárias para os levantamentos.
Caixeiro - É o (a) trabalhador(a) que vende mercadorias
no comércio por grosso ou a retalho. Fala com o cliente no
local de venda e informa -se do género de produtos que deseja; ajuda o cliente a efectuar a escolha do produto; enuncia
o preço, cuida da embalagem do produto ou toma as medidas
necessárias para a sua entrega; recebe encomendas; elabora
notas de encomenda e transmite-as para execução, é, por vezes, encarregado de fazer o inventário periódico das existências. Pode ser designado como primeiro-caixeiro, segundo-caixeiro ou terceiro-caixeiro.
Caixoteiro - É o (a) trabalhador(a) que fabrica diversos
tipos de embalagem de madeira, escolhe, serra e trabalha a
madeira segundo as medidas ou formas requeridas; monta as
partes componentes e liga-as por pregagem ou outro processo; confecciona e coloca as tampas. Por vezes emprega na
confecção das embalagens materiais derivados da madeira
ou cartão.
Canalizador - É o (a) trabalhador(a) que corta, rosca e
solda tubos de chumbo, plástico ou matérias afins e executa canalizações em edifícios, instalações industriais e outros
locais.
Carpinteiro - É o (a) trabalhador(a) que executa, monta,
transforma, repara e assenta estruturas ou outras obras em
madeira ou produtos afins, utilizando ferramentas manuais,
mecânicas ou máquinas- ferramentas, trabalha a partir de
moldes ou outras especificações técnicas; por vezes realiza
os trabalhos de acabamento.
Chefe de equipa (electricista, metalúrgico e produção) É o (a) trabalhador(a) que, executando ou não funções da sua
profissão na dependência de um superior hierárquico, dirige
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e orienta directamente um grupo de, pelo menos, três trabalhadores qualificados.
Chefe de secção (escritório, manutenção e produção) - É
o (a) trabalhador(a) que coordena, dirige e controla o trabalho de um grupo de profissionais ou dirige um departamento
de serviços administrativos de manutenção ou de sector de
produção.
Chefe de sector de secos - É o (a) trabalhador(a) que coordena, dirige e controla um grupo de profissionais na preparação, marcação, armazenagem e embalagem de secos,
podendo ter sob as suas ordens até três equipas.
Chefe de serviços - É o (a) trabalhador(a) que estuda, organiza, dirige e coordena, sob a orientação do seu superior
hierárquico, o funcionamento do serviço a que está adstrito
da maneira mais eficaz. Exerce nomeadamente, dentro dos
limites da sua competência, funções de:
a) Direcção, orientação e fiscalização do pessoal sob as
suas ordens e de planeamento das actividades do serviço;
b) Propõe a aquisição de equipamentos e materiais e submete à apreciação superior a admissão do pessoal necessário.
Chefe de vendas - É o (a) trabalhador(a) que dirige, coordena e controla um ou mais sectores de vendas da empresa.
Classificador de matéria-prima - É o trabalhador que tem
a seu cargo a amostragem e classificação da matéria-prima,
sua pesagem, arrumação e limpeza de acordo com as normas
estabelecidas pela empresa; pode ter sob as suas ordens os
trabalhadores de carga e descarga.
Cobrador - É o (a) trabalhador(a) que procede fora dos
escritórios e recebimentos, pagamentos e depósitos ou serviços análogos.
Condutor de máquinas e aparelhos de elevação e transporte - É o (a) trabalhador(a) que conduz guinchos, pontes e
pórticos rolantes, empilhadores, gruas de elevação e quaisquer outras máquinas de força motriz para transporte e arrumação de materiais ou produtos, dentro dos estabelecimentos industriais.
Conferente - É o (a) trabalhador(a) que procede à verificação das mercadorias e outros valores, controlando as suas
entradas e saídas.
Contabilista - É o (a) trabalhador(a) que organiza e dirige
os serviços de contabilidade e dá conselhos sobre problemas
de natureza contabilística; estuda a planificação dos circuitos
contabilísticos, analisando os diversos sectores de actividade
da empresa, de forma a assegurar uma recolha de elementos
precisos com vista à determinação dos custos e resultados de
exploração; elabora o plano de contas a utilizar para a obtenção dos elementos mais adequados à gestão económico-financeira e cumprimento da legislação comercial e fiscal;
supervisiona a escrituração dos registos e livros de contabilidade, coordenando, orientando e dirigindo os encarregados dessa execução; fornece os elementos contabilísticos
necessários à definição da política orçamental e organiza e
assegura o controlo da execução do orçamento; elabora ou
certifica os balancetes e outras informações contabilísticas
a submeter à administração ou a fornecer a serviços públicos; procede ao apuramento de resultados, dirigindo o encerramento das contas e a elaboração do respectivo balanço
que apresenta e assina; elabora o relatório explicativo que

acompanha a apresentação de contas ou fornece indicações
para essa elaboração; efectua as revisões contabilísticas necessárias, verificando os livros ou registos, para se certificar
da correcção da respectiva escrituração. Pode subscrever a
escrita da empresa, sendo responsável pela contabilidade das
empresas do grupo A, a que se refere o Código da Contribuição Industrial, perante a Direcção-Geral das Contribuições e
Impostos. Nestes casos é-lhe atribuído o título de habilitação
profissional de técnico de contas.
Contínuo - É o (a) trabalhador(a) que executa diversos
serviços, tais como: anunciar visitantes, encaminhá -los ou
informá -los; estampilhar e entregar correspondência; executar diversos serviços, tais como entrega de mensagens e
objectos inerentes ao serviço interno e distribuição da correspondência aos serviços a que é destinada. Pode ainda executar serviço de reprodução e endereçamento de documentos.
Controlador de produção - É o (a) trabalhador(a) que
colabora na planificação de fabrico e na previsão das necessidades para a produção, elabora requisições e controla os
respectivos fornecimentos, bem como as produções e rendimentos. Movimenta todos os stocks incluindo os materiais
de manutenção, e elabora custos standard e de produção.
Controlador de produção principal - É o (a) trabalhador(a)
que tem como funções a execução das tarefas mais quantificadas no controlo de produção.
Controlador de sanidade industrial - É o (a) trabalhador(a)
que sob orientação superior dirige, executa e controla operações de sanidade industrial.
Controlador de vasilhame de parque - É o (a)
trabalhador(a) que controla a existência no parque de grades
e estrados, bem como as entradas e saídas dos mesmos.
Correspondente em línguas estrangeiras - É o (a)
trabalhador(a) que redige cartas e quaisquer outros documentos de escritório em línguas estrangeiras, dando-lhes o
seguimento apropriado; lê, traduz, se necessário, o correio
recebido e junta-lhe a correspondência anterior sobre o mesmo assunto; estuda documentos e informa-se sobre a matéria em questão ou recebe instruções definidas com vista à
resposta; redige textos, faz rascunhos de cartas, dita-as ou
dactilografa-as. Pode ser encarregado de se ocupar dos respectivos processos.
Cozinheiro - É o (a) trabalhador(a) que prepara, tempera e cozinha os alimentos destinados às refeições; elabora
ou contribui para a composição das ementas; recebe os víveres e outros produtos necessários à sua confecção, sendo
responsável pela sua conservação; amanha o peixe, prepara
os legumes e as carnes e procede à execução das operações
culinárias, emprata-os, guarnece-os e confecciona os doces
destinados às refeições quando não haja pasteleiro; executa
ou vela pela limpeza da cozinha e dos utensílios.
Desmanchador-cortador de carnes - É o (a) trabalhador(a)
que procede a esquartejamento e desmancha de animais ou
suas partes, separando as partes impróprias que não digam
respeito aos planos de fabrico.
Director-geral - É o (a) trabalhador(a) que, sob orientação dos gestores da empresa, superintende em todas as direcções de serviços.
Director de serviços - É o (a) trabalhador(a) que estuda,
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organiza, dirige e coordena, nos limites dos poderes de que
está investido, as actividades de serviços administrativos,
comercial, técnico e ou outros em conformidade com as directrizes definidas superiormente; exerce funções tais como:
a) Colaborar na determinação da política da empresa;
b) Planear a utilização mais conveniente da mão-de-obra,
equipamentos, materiais, instalações e capitais;
c) Orientar, dirigir e fiscalizar as actividades do(s)
serviço(s) segundo os planos estabelecidos, a política adoptada e as normas e regulamentos prescritos;
d) Criar e manter uma estrutura do(s) serviço(s) em que
superintende que permita um funcionamento de maneira eficaz.
Ecónomo - É o (a) trabalhador(a) que armazena, conserva
e distribui géneros alimentícios e outros produtos em cantinas, refeitórios e similares; recebe os produtos e verifica se
coincidem em quantidade e qualidade com os discriminados
nas notas de encomenda; arruma-os em câmaras frigoríficas,
tulhas, salgadeiras, prateleiras e outros locais apropriados;
cuida da sua conservação, protegendo-os convenientemente;
fornece, mediante requisição, os produtos que lhe sejam solicitados; mantém actualizados os registos, verifica periodicamente as existências e informa superiormente das necessidades de aquisição. Pode ter de efectuar a compra de géneros
de consumo diário.
Educador de infância - É o (a) trabalhador(a) que, possuindo as habilitações indispensáveis ao desempenho da
função, colabora, com o responsável pelo infantário, na programação de actividades técnico-pedagógicas adequadas às
crianças, assegura as acções pedagógicas mediante acção
directa ou orientação dos auxiliares de educação; zela pela
higiene, alimentação, sono e saúde das crianças ao seu cuidado.
Empregado de balcão - É o (a) trabalhador(a) que, predominantemente, serve refeições e bebidas ao balcão, coloca
no balcão toalhetes, pratos, copos, talheres e os demais utensílios necessários; serve os vários pratos e bebidas; substitui e louça servida; prepara e serve misturas, batidos, cafés,
infusões, sandes e outros artigos complementares das refeições. Fornece os pedidos; passa as contas e cobra as importâncias dos respectivos consumos; arrecada os documentos
de crédito autorizados. Executa ou coopera nos trabalhos de
asseio, arrumação e abastecimento da secção.
Empregado de refeitório - É o (a) trabalhador(a) que, predominantemente, executa nos diversos sectores de um refeitório todos os trabalhos relativos ao mesmo, nomeadamente:
preparação, disposição e higienização das salas das refeições
e empacotamento e disposição de talheres, distribuição e recepção de todos os utensílios e géneros necessários ao serviço; coloca nos balcões, mesas ou centros de convívio todos
os géneros sólidos ou líquidos que façam parte do serviço;
trata da recepção e emissão de senhas de refeição, de extras
ou de centro de convívio, quer através de máquinas registadoras ou através de livros para o fim existentes; lava talheres, vidros, loiças, recipientes, arcas e câmaras frigoríficas e
outros utensílios, podendo eventualmente ajudar em serviço
de pré-preparação de alimentos destinados às refeições; executa serviços de limpeza e asseio dos diversos sectores que

compõem o refeitório.
Encarregado de armazém - É o (a) trabalhador(a) que
dirige os trabalhadores de armazém e planifica, organiza, coordena e controla todas as actividades de armazém, responsabilizando- se pelo bom funcionamento do mesmo.
Encarregado de campo - É o (a) trabalhador(a) agrícola
sem especialização que executa funções enquadradas em directivas gerais bem definidas e dirige directamente um grupo
de trabalhadores agrícolas não especializados; pode conduzir
viaturas nos serviços de campo e na distribuição de plantas.
Encarregado de construção civil - É o (a) trabalhador(a)
que coordena, dirige e controla a actividade dos profissionais
de um sector de construção civil.
Encarregado electricista - É o (a) trabalhador(a) electricista que coordena, dirige e controla a actividade dos profissionais de um sector de electricidade.
Encarregado metalúrgico - É o trabalhador metalúrgico
que coordena, dirige e controla a actividade dos profissionais
de um sector metalúrgico.
Encarregado de sanidade industrial - É o (a)
trabalhador(a) que, dando seguimento a planos acordados
superiormente, coordena, dirige e controla a actividade dos
profissionais de sanidade industrial.
Enfermeiro - É o (a) trabalhador(a) com qualificação
profissional específica que exerce directa ou indirectamente
funções que visam o equilíbrio da saúde do homem, quer no
seu estado normal, com acções preventivas, quer no período
de doença, ministrando cuidados que vão complementar a
acção clínica.
Engarrafador-enfrascador - É o (a) trabalhador(a) que
procede normalmente ao engarrafamento e enfrascamento de
produtos acabados, podendo executar tarefas complementares, nomeadamente de lavagem e rotulagem.
Entregador de ferramentas, materiais e produtos - É o
(a) trabalhador(a) que, nos armazéns, entrega as ferramentas,
materiais ou produtos que lhe são requisitados, sem ter a seu
cargo o registo e controlo das existências dos mesmos.
Escriturário - É o (a) trabalhador(a) que executa várias
tarefas que variam consoante a natureza do escritório onde
trabalha: redige relatórios, cartas, notas informativas e outros documentos, manualmente ou à máquina, dando-lhes o
seguimento apropriado; tira as notas necessárias à execução
das tarefas que lhe competem; examina o correio recebido,
separa-o, classifica-o e compila os dados que são necessários para preparar as respostas; elabora, ordena ou prepara os
documentos relativos à encomenda, distribuição e regularização das compras e vendas; recebe pedidos de informações
e transmite-os à pessoa ou serviço competente; põe em caixa
os pagamentos de contas e entrega recibos; escreve em livros
as receitas e despesas, assim como outras operações contabilísticas; estabelece o extracto das operações efectuadas e de
outros documentos para informação da direcção; atende os
candidatos às vagas existentes, informa-os das condições de
admissão e efectua registos de pessoal ou à empresa; ordena
e arquiva notas de livrança, recibos, cartas e outros documentos e elabora dados estatísticos. Acessoriamente, nota
em estenografia, escreve à máquina e opera em máquinas de
escritório. Para além da totalidade ou parte das tarefas acima
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descritas pode verificar e registar a assiduidade do pessoal
assim como os tempos gastos na execução das tarefas, com
vista ao pagamento de salários ou outros afins.
Escriturário principal - É o (a) trabalhador(a) que executa tarefas mais exigentes que competem ao escriturário,
nomeadamente tarefas relativas a determinados assuntos
de pessoal, de legislação ou fiscais, apuramentos e cálculos
contabilísticos e estatísticos complexos e tarefas de relação
com fornecedores e ou clientes que obriguem a tomadas de
decisões correntes, ou executando as tarefas mais exigentes
na secção, colabora directamente com o chefe de secção e,
no impedimento deste, coordena ou controla as tarefas de
um grupo de trabalhadores administrativos com actividades
afins.
Estagiário - É o (a) trabalhador(a) que auxilia o escriturário e prepara -se para essa função.
Fiel de armazém - É o trabalhador que, nos armazéns,
regista internamente as entradas e saídas de materiais, ferramentas e produtos, controla e responde pelas existências.
Fogueiro - É o (a) trabalhador(a) que alimenta e conduz
geradores de vapor, competindo-lhe, além do estabelecido
pelo Regulamento da Profissão de Fogueiro, aprovado pelo
Decreto n.º 46 989, de 30 de abril de 1966, a limpeza do
tubular, fornalhas e condutas e providenciar pelo bom funcionamento de todos os acessórios, bem como pelas bombas
de alimentação de água e de combustível.
Fogueiro-encarregado - É o (a) trabalhador(a) que dirige
os serviços, coordena e controla os mesmos, bem como toda
a rede de vapor, tendo sob a sua responsabilidade e transmissão de ordens de serviço aos fogueiros e ajudantes.
Formulador ou preparador - É o (a) trabalhador(a) que,
mediante método de fabricação, procede à pesagem de diversos ingredientes que entram na composição do produto.
Observa outras instruções dos métodos de fabrico que sejam
necessárias. Pode igualmente proceder à mistura dos diversos ingredientes em tanques de mistura com agitadores.
Funileiro-latoeiro - É o (a) trabalhador(a) que fabrica e
ou repara artigos de chapa fina, tais como folha-de-flandres,
zinco, alumínio, cobre, chapa galvanizada e plástico, com
aplicações domésticas e ou industriais. Entende-se, neste
caso, por chapa fina aquela que é susceptível de ser cortada
por tesoura de mão.
Guarda-livros - É o (a) trabalhador(a) que se ocupa da
escrituração de registos ou de livros de contabilidade, gerais
ou especiais, analíticos ou sintéticos, selados ou não selados, executando nomeadamente trabalhos contabilísticos
relativos ao balanço anual e apuramento dos resultados da
exploração e do exercício. Pode colaborar nos inventários
das existências, preparar ou mandar preparar extractos de
contas simples ou com juros e executar trabalhos conexos.
Não havendo secção própria de contabilidade, superintende
os referidos serviços e tem a seu cargo a elaboração dos balanços e escrituração dos livros selados ou é responsável pela
boa ordem e execução dos trabalhos.
Guarda ou rondista - É o (a) trabalhador(a) encarregado
da vigilância de edifícios, instalações fabris ou outros locais,
para os proteger, podendo registar saídas ou entradas de mercadorias, veículos e materiais.

Inspector de vendas - É o (a) trabalhador(a) que inspecciona os serviços dos vendedores e promotores de venda e
vendedores especializados, visita os clientes e informa -se
das suas necessidades, recebe as reclamações dos clientes,
verifica a acção dos inspeccionados pelas notas de encomenda.
Lubrificador - É o (a) trabalhador(a) que lubrifica máquinas e veículos, muda óleos nos períodos recomendados e
executa os trabalhos necessários para manter em boas condições os pontos de lubrificação, podendo ajudar serralheiros
e mecânicos.
Mecânico de automóveis - É o (a) trabalhador(a) que detecta as avarias mecânicas, repara, afina, monta e desmonta
os órgãos de automóveis e outras viaturas e executa outros
trabalhos relacionados com esta mecânica.
Mecânico de aparelhos de precisão - É o (a) trabalhador(a)
que executa, repara, transforma e afina aparelhos de precisão
ou peças mecânicas, de determinados sistemas eléctricos, hidráulicos, mecânicos, pneumáticos, ópticos e outros.
Moleiro - É o (a) trabalhador(a) que orienta e assegura o
funcionamento da instalação de moagem, tendo em atenção
o processo de moenda para que o pó fabricado corresponda
às características pretendidas e cuida da instalação.
Monitor de grupo - É o (a) trabalhador(a) indiferenciado
que, sob supervisão de um chefe de equipa ou outro superior
hierárquico, ajuda a orientar parte ou todo um grupo de pessoal indiferenciado.
Montador-ajustador de máquinas - É o (a) trabalhador(a)
que monta e ajusta máquinas, corrigindo possíveis deficiências para obter o seu bom funcionamento. Incluem nesta categoria os profissionais que procedam à roscagem de peças,
por forma a conseguir determinado grau de acabamento das
superfícies.
Motorista (pesados ou ligeiros) - É o (a) trabalhador(a)
que, possuindo carta de condução profissional, tem a seu
cargo a conservação e limpeza da viatura e proceder à verificação directa dos níveis de óleo, água e combustível e do
estado de pressão dos pneumáticos. Em caso de avaria ou
acidente, toma as providências adequadas e recolhe os elementos necessários para apreciação pelas entidades competentes. Quando em condução de veículos de carga, compete
-lhe orientar a carga, descarga e arrumação das mercadorias
transportadas.
Oficial electricista - É o (a) trabalhador(a) electricista
que executa todos os trabalhos da sua especialidade e assume
a responsabilidade dessa execução.
Operador - É o trabalhador que vigia, regula e assegura o
funcionamento de uma máquina de pouca complexidade ou
cujo funcionamento não exige conhecimentos especiais. Cuida da sua limpeza e comunica superiormente as anomalias
detectadas. Consideram- se operadores, os operadores nomeadamente designados por: operador de bomba de extracção e
pesagem, operador de doseadora enchedora, operador de envelopadora, operador de estação de bombagem, operador de
fritadeira, operador de máquinas de cortar pimento, operador
de máquinas enchedora embaladora, operador de máquina de
fazer pasta, operador de máquina de rechear azeitona, operador de peneiras e operador de refinadora.
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Operador de máquinas de balancés - É o (a) trabalhador(a)
que manobra máquinas para estampagem, corte, furacão e
operações semelhantes.
Operador de máquinas de contabilidade - É o (a)
trabalhador(a) que trabalha com máquinas de registo de operações contabilísticas, faz lançamentos, simples registos ou
cálculos estatísticos, verifica a exactidão das facturas, recibos e outros documentos. Por vezes executa diversos trabalhos de escritório relacionados com as operações de contabilidade.
Operador de máquinas de latoaria e vazio - É o (a)
trabalhador(a) que trabalha com máquinas da indústria de
latoaria e vazio, designadamente: cravadeiras, rebordadeiras
de execução de chaves e de meter borracha, estanhadeiras de
prensa de tesoura de esquadrar folha e cortar tiras, grafadeiras, despontadeiras, calhandras, caneleiras e de dobragem de
tiras. Incluem-se os trabalhadores que, utilizando ferramentas de máquinas adequadas, têm por função executar tambores de chapa fina.
Operador mecanográfico - É o (a) trabalhador(a) que
abastece e opera com máquinas mecanográficas tais como
interpretadoras, separadoras, reprodutoras, intercaladoras,
calculadoras, tabuladoras; prepara a máquina para o trabalho a realizar mediante o programa que lhe é fornecido; assegura o funcionamento do sistema de alimentação; vigia o
funcionamento e executa o trabalho consoante as indicações
recebidas; recolhe os resultados obtidos; regista o trabalho
realizado e comunica superiormente as anomalias verificadas na sua execução.
Operador qualificado - É o (a) trabalhador(a) que regula
e vigia o funcionamento de uma máquina de modo a extrair
dela o melhor rendimento. Cuida da sua limpeza e comunica superiormente as anomalias verificadas que estejam fora
da sua capacidade de intervenção. Consideram- se operador
qualificado os operadores nomeadamente designados por:
concentrador de instalações contínuas, operador de autoclaves contínuos, operador de túnel de congelação.
Operador semiqualificado - É o (a) trabalhador(a) que
vigia, regula e assegura o funcionamento de uma má quina
de relativa complexidade ou cujo funcionamento não exige
conhecimentos especiais. Cuida da sua limpeza e comunica superiormente as anomalias detectadas. Consideram-se
operadores semiqualificados os operadores nomeadamente
designados por: capsulador, concentrador de instalações descontínuas (até 3 boules), operador de autoclaves descontínuos (abertos), operador de bacines, operador de desidratador,
operador de estação de bombas de água e colector geral,
operador de linhas de escolha e equipamento de choques térmicos, operador de máquinas de esterilização e enchimento,
operador de misturadora, operador de rotuladora, encartonadora e coladora, operador de trituradora e separadora.
Paquete - É o (a) trabalhador(a) menor de 18 anos de idade que presta unicamente os serviços referidos na definição
de funções dos contínuos.
Pedreiro - É o trabalhador que, exclusiva ou predominantemente, executa alvenarias em tijolo, pedra ou blocos,
podendo também fazer assentamento de manilhas, tubos ou
cantarias, rebocos ou outros trabalhos similares ou comple-

mentares, podendo executar serviços de conservação e reparação de construção civil.
Perfurador-verificador - É o (a) trabalhador(a) que conduz máquinas que registam dados sob a forma de perfurações em cartões ou fitas especiais que serão posteriormente
utilizados nas máquinas de tratamento automático de informação ou outras. Pode também verificar a exactidão dos dados perfurados, efectuando tarefas semelhantes às que são
executadas para a perfuração por meio de máquinas de teclado que rejeitem os cartões ou as fitas que não tenham sido
perfurados correctamente.
Pintor de automóveis ou de máquinas - É o (a)
trabalhador(a) que prepara as superfícies das máquinas, aplica as demãos do primário, capa e subcapa e de tinta, afinando
as tintas.
Pintor de construção civil - É o (a) trabalhador(a) que,
predominantemente, executa qualquer trabalho de pintura
nas obras.
Porteiro - É o (a) trabalhador(a) que atende os visitantes,
informa -se das suas pretensões e anuncia-os ou indica-lhes
os serviços a que se devem dirigir. Controla entradas e saídas
de visitantes, mercadorias e veículos. Pode ainda ser encarregado de recepção de correspondência.
Praticante - É o (a) trabalhador(a) que se prepara para
ingressar na respectiva categoria profissional.
Pré-oficial electricista - É o (a) trabalhador(a) electricista
que, tendo completado o tempo de permanência como ajudante, ou satisfazendo as condições escolares exigidas, coadjuva os oficiais e, cooperando com eles, executa trabalhos
de menor responsabilidade.
Preparador de laboratório - É o (a) trabalhador(a) que
faz recolha de amostras e coadjuva o analista no desempenho
das suas funções.
Profissionais de engenharia (grau I) - É o(a)
trabalhador(a) que:
a) Executa trabalho técnico simples e ou de rotina (podemse considerar neste campo pequenos projectos ou cálculos
sob orientação e controlo de um profissional de engenharia);
b) Estuda a aplicação de técnicas de exploração agrícola,
fabris e processo;
c) Pode participar em equipas de estudos e desenvolvimento como colaborador executante, mas sem iniciativa de
orientação de ensaios ou projectos de desenvolvimento;
d) Elabora especificações e estimativas sob orientação e
controlo de um profissional de engenharia;
e) Pode tomar decisões desde que apoiadas em orientações
técnicas completamente definidas e ou decisões de rotina;
f) Tem o seu trabalho orientado e controlado permanentemente quanto à aplicação dos métodos e preciso dos resultados;
g) Não tem funções de chefia, podendo distribuir e verificar os trabalhos de outros técnicos não profissionais de engenharia.
Profissionais de engenharia (grau II) - É o(a)
trabalhador(a) que:
a) Dá assistência a profissionais de engenharia mais qualificados em cálculos, ensaios, análises, projectos, computação e actividade técnica;
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b) Dá assistência a profissionais de engenharia mais qualificados em cálculos, ensaios, análises, projectos, computação e actividade técnica;
c) Pode participar em equipas de estudo e desenvolvimento como colaborador executante, podendo encarregar-se da
execução de tarefas parcelares simples e individuais de ensaios ou projectos de desenvolvimento;
d) Deverá estar mais ligado à solução dos problemas do
que a resultados finais;
e) Decide dentro da orientação estabelecida pela chefia;
f) Poderá actuar com funções de chefia, mas segundo instruções detalhadas orais ou escritas sobre métodos e processos. Deverá receber assistência técnica de um profissional de
engenharia mais qualificado sempre que necessite. Quando
ligado a projectos não tem funções de chefia;
g) Tem funções técnico-comerciais no domínio da engenharia;
h) Não tem funções de coordenação, embora possa orientar outros técnicos numa actividade comum;
i) Utilizar a experiência acumulada pela empresa, dando
assistência a profissionais de engenharia de um grau superior.
Profissional de engenharia (grau III) - É o(a)
trabalhador(a) que:
a) Executa trabalhos de engenharia para os quais a experiência acumulada pela empresa é reduzida: os trabalhos para
os quais, embora conte com a experiência acumulada, necessite de capacidade de iniciativa e de frequentes tomadas de
decisão;
b) Poderá executar trabalhos de estudo, análises, exploração agrícola, coordenação de técnicas fabris, coordenação de
montagens, projectos, cálculos e especificações;
c) Toma decisões de responsabilidade a curto e médio prazo;
d) Tem actividades técnico-comerciais, as quais já poderão
ser desempenhadas a nível de chefia de outros técnicos;
e) Coordena planificações e processos fabris e interpreta
resultados de computação;
f) Não tem normalmente o seu trabalho supervisado em
pormenor, embora receba orientação técnica em problemas
invulgares e complexos;
g) Pode dar orientação técnica a profissionais de engenharia ou outros cuja actividade pode agregar ou coordenar;
h) Faz estudos independentes, análises e juízos e tira conclusões;
i) Pode participar em equipas de estudo e desenvolvimento sem exercício de chefia de profissionais de engenharia ou
outros, podendo, no entanto, receber o encargo da execução
de tarefas parcelares a nível de equipa de trabalhadores sem
qualquer grau de engenharia ou outro título académico equivalente.
Profissionais de engenharia (grau IV) - É o(a)
trabalhador(a) que:
a) É primeiro nível de supervisão directa e contínua. Procura o desenvolvimento de técnicas de engenharia para o que
é requerida elevada especialização;
b) Procede à coordenação completa de actividades, tais
como técnico- comerciais, fabris, projecto, exploração agrí-

cola e outras;
c) Procede a recomendações geralmente revistas quanto ao
valor dos pareceres, mas aceites quanto ao rigor técnico e
exequibilidade;
d) Pode participar em equipas de estudo e desenvolvimento com possível exercício de chefia sobre outros profissionais
de engenharia ou com outro título académico equivalente,
podendo tomar a seu cargo a planificação e execução de uma
tarefa completa de estudo ou desenvolvimento que lhe seja
confiada. Possuindo capacidade comprovada para o trabalho
técnico-científico, executa sob orientação;
e) Pode distribuir e delinear trabalho, dar indicações em
trabalhos técnicos e rever trabalhos de outros quanto à precisão técnica. Responsabilidade permanente pelos outros técnicos ou profissionais de engenharia que supervisiona;
f) Recebe os trabalhos com simples indicação do seu objectivo, de prioridades relativas e de interferências com outros trabalhos ou sectores. Responde pelo orçamento e prazos desses trabalhos;
g) Aplica conhecimentos de engenharia na direcção de actividade com fim e realização independentes.
Profissionais de engenharia (grau V) - É o(a)
trabalhador(a) que:
a) Supervisiona a equipa ou equipas de profissionais de
engenharia do mesmo ou vários ramos, cuja actividade coordena, fazendo normalmente o planeamento a curto prazo do
trabalho dessas equipas;
b) Chefia e coordena diversas actividades de estudo e desenvolvimento, dentro de um departamento correspondente,
confiadas a profissionais de engenharia de grau inferior e é
responsável pela planificação e gestão económica, possuindo
capacidade comprovada para o trabalho técnico-científico,
executada com autonomia;
c) Toma decisões de responsabilidade não normalmente
sujeitas a revisão, excepto as que envolvam grande dispêndio ou objectivos a longo prazo;
d) Resolve problemas complexos, apresentando soluções
originais do ponto de vista prático e económico;
e) Recebe o trabalho com simples indicação dos objectivos finais e é somente revisto quanto à política de acção e
eficiência geral, podendo eventualmente ser revisto quanto à
justeza da solução;
f) Pode dirigir uma pequena equipa altamente especializada;
g) Coordena programas de trabalho e pode dirigir o uso de
equipamentos e materiais;
h) Faz geralmente recomendações na escolha e remunerações do pessoal.
Profissionais de engenharia (grau VI) - É o(a)
trabalhador(a) que:
a) Exerce cargos de responsabilidade directiva e ou administrativa sobre vários grupos em assuntos interligados;
b) Investiga dirigindo uma equipa no estudo de novos processos para o desenvolvimento das ciências e tecnologia, visando adquirir independência de técnicas de alto nível;
c) Investiga dirigindo uma equipa no estudo de novos processos para o desenvolvimento das ciências e tecnologia, visando adquirir independência de técnicas de alto nível;

1623

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 18, 15/5/2019

d) Participa na orientação geral de estudos e desenvolvimento a nível empresarial, exercendo cargos de responsabilidade administrativa, com possível coordenação com funções
de produção, assegurando a realização de programas superiores, sujeitos somente à política global de controlo financeiro da empresa;
d) Assessora e dá parecer, com categoria reconhecida no
seu campo de engenharia;
e) Tem o seu trabalho revisto somente para assegurar conformidade com a política global e coordenação com outros
sectores;
f) Revê e analisa o trabalho de engenharia dentro da empresa;
g) Como gestor, faz a coordenação dos programas sujeitos à política global da empresa, para atingir os objectivos
estabelecidos e toma decisões na escolha e remuneração do
pessoal.
Programador de informática - É o (a) trabalhador(a) que
estabelece programas que se destinam a comandar operações
de tratamento automático da informação para computador;
recebe as especificações e instruções preparadas pelo analista de sistemas, incluindo todos os dados elucidativos dos
objectivos a atingir; prepara os ordinogramas e procede à codificação dos programas; escreve instruções para o computador; procede a testes para verificar a validade do programa e
introduz- lhe alterações sempre que necessário; apresenta os
resultados obtidos sob a forma de mapas, cartões perfurados,
suportes magnéticos ou outros processos. (Pode fornecer instruções escritas para o pessoal encarregado de trabalhar com
o computador.)
Promotor de vendas - É o (a) trabalhador(a) que, actuando em pontos directos e indirectos de consumo, procede
no sentido de esclarecer o mercado com o fim específico de
incrementar as vendas da empresa.
Secretário de direcção - É o (a) trabalhador(a) que se
ocupa do secretariado específico da administração ou direcção da empresa. Entre outras, competem -lhe normalmente
as seguintes funções: redigir actas das reuniões de trabalho;
assegurar por sua própria iniciativa o trabalho de rotina diária do gabinete e providenciar pela realização das assembleias gerais, reuniões de trabalho, contratos e escrituras.
Serralheiro civil - É o (a) trabalhador(a) que constrói e
ou monta e repara estruturas metálicas, tubos condutores de
combustíveis, ar ou vapor, carroçarias de viaturas, andaimes para edifícios, pontes, navios, caldeiras, cofres e outras
obras.
Serralheiro mecânico - É o (a) trabalhador(a) que executa peças, monta, repara e conserva vários tipos de máquinas,
motores e outros conjuntos mecânicos, com excepção dos
instrumentos de precisão e das instalações eléctricas.
Soldador de electroarco ou oxiacetilénico - É o (a)
trabalhador(a) que, pelos processos de soldadura de electroarco ou oxiacetileno, liga entre si os elementos ou conjuntos
de peças de natureza metálica, incluem-se nesta categoria os
trabalhadores que, em máquinas automáticas ou semiautomáticas, procedem à soldadura e ou enchimento.
Tanoeiro - É o (a) trabalhador(a) que constrói qualquer
vasilha, segundo as indicações que lhe forem previamente

fornecidas, com acabamentos perfeitos, estanques e sem repasse. Emenda madeiras que se partam durante a construção
ou que se extravie e faz acertos de medição sempre que necessário. Procede ainda à reparação de vasilhas usadas de
qualquer capacidade.
Telefonista - É o (a) trabalhador(a) que opera numa cabina ou central, ligando e interligando comunicações telefónicas, independentemente da designação técnica o material
instalado.
Tesoureiro - É o (a) trabalhador(a) que dirige a tesouraria em escritórios em que haja departamento próprio, tendo
a responsabilidade dos valores de caixa que lhe estão confiados; verifica as diversas caixas e confere as respectivas
existências; prepara os fundos para serem depositados nos
bancos e toma as disposições necessárias para levantamentos; verifica periodicamente se o montante dos valores em
caixa coincide com o que os livros indicam. Pode, por vezes,
autorizar certas despesas e executar outras tarefas relacionadas com as operações financeiras.
Torneiro mecânico - É o (a) trabalhador(a) que, operando
um torno mecânico paralelo, vertical, revólver ou outro tipo,
executa todos os trabalhos de torneamento de peças, trabalhando por desenho ou peças modelo. Prepara a máquina e,
se necessário, as ferramentas que utiliza.
Trabalhador indiferenciado - É o (a) trabalhador(a) que
executa as funções sem especialização, procedendo nomeadamente à movimentação de matérias-primas e cargas e
descargas.
Trabalhador de serviços auxiliares - É o (a) trabalhador(a)
que desempenha funções pouco complexas nos diversos sectores fabris, procedendo a arrumações e limpezas, empilhamento e transporte de latas, escolha de matéria prima e outras tarefas que não exijam esforço físico.
Tractorista agrícola - É o (a) trabalhador(a) que opera
com tractores agrícolas e ou outras máquinas agrícolas.
Vendedor - É o trabalhador que, predominantemente fora
do estabelecimento, solicita encomendas, promove e vende
mercadorias ou serviços por conta da entidade patronal.
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ANEXO II

Enquadramento profissional e tabela de
remunerações mínimas mensais
Níveis

Categorias profissionais

0

Diretor-geral
Profissional de engenharia (grau VI)

1
2
3

Adjunto do diretor-geral
Diretor de serviços
Profissional de engenharia (grau V)
Adjunto do diretor de serviços
Analista de informática
Profissional de engenharia (grau IV)
Profissional de engenharia (grau III)

Retribuição mínima
mensal
De 1 de junho a 31 de
dezembro de 2019
1 150,00 €
945,00 €
930,00 €
820,00 €
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4

Chefe de serviços
Contabilista
Profissional de engenharia (grau II)
Programador de informática
Tesoureiro

730,00 €

5

Profissional de engenharia (grau 1-B)

680,00 €

6

Agente técnico agrícola (mais de
cinco anos)
Chefe de secção (escritório,
manutenção, produção)
Chefe de sector de secos
Chefe de vendas
Encarregado de armazém
Encarregado de construção civil
Encarregado eletricista
Encarregado metalúrgico
Encarregado de sanidade industrial
Fogueiro-encarregado
Guarda-livros
Profissional de engenharia (grau I-A)

670,00 €

Agente técnico agrícola (de dois a
cinco anos)
Analista principal
Chefe de equipa (eletricista,
metalúrgico, produção)
Controlador de produção principal
Correspondente em línguas
estrangeiras
Enfermeiro
Escriturário principal
Estenodactilógrafo em línguas
estrangeiras
Inspetor de vendas
Secretário de direção

660,00 €

7

8

Afinador de máquinas de 1.ª
Agente técnico agrícola (até dois
anos)
Analista de 1.ª
Assistente agrícola de 1.ª
Bate-chapas de 1.ª
Caixa
Carpinteiro de 1.ª
Classificador de matéria-prima de 1.ª
Controlador de produção de 1.ª
Controlador de sanidade industrial
Cozinheiro de 1.ª
Ecónomo
Educador de infância
Escriturário de 1.ª
Fiel de armazém
Fogueiro de 1.ª
Formulador ou preparador
Mecânico de aparelhos de precisão
de 1.ª
Mecânico de automóveis de 1.ª
Montador-ajustador de máquinas de
1.ª
Motorista de pesados
Oficial eletricista

648,00 €
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8

Operador de máquinas de contabilidade de 1.ª
Operador mecanográfico de 1.ª
Operador qualificado de 1.ª
Pedreiro de 1.ª
Perfurador -verificador de 1.ª
Pintor de automóveis ou de máquinas
de 1.ª
Promotor de vendas
Serralheiro civil de 1.ª
Serralheiro mecânico de 1.ª
Soldador por electroarco ou
oxiacetilénico de 1.ª
Tanoeiro de 1.ª
Torneiro mecânico de 1.ª
Vendedor

648,00 €

9

Afinador de máquinas de 2.ª
Analista de 2.ª
Assistente agrícola de 2.ª
Bate -chapas de 2.ª
Caixeiro de 1.ª
Canalizador de 1.ª
Carpinteiro de 2.ª
Classificador de matéria-prima de 2.ª
Cobrador
Condutor de máquinas e aparelhos de
elevação e transporte de 1.ª
Conferente
Controlador de produção de 2.ª
Cozinheiro de 2.ª
Desmanchador-cortador de carnes
Escriturário de 2.ª
Fogueiro de 2.ª
Funileiro-latoeiro de 1.ª
Mecânico de aparelhos de precisão
de 2.ª
Mecânico de automóveis de 2.ª
Moleiro
Montador-ajustador de máquinas de
2.ª
Motorista de ligeiros
Operador de máquinas de balancé de
1.ª
Operador de máquinas de contabilidade de 2.ª
Operador mecanográfico de 2.ª
Operador qualificado de 2.ª
Operador semiqualificado de 1.ª
Pedreiro de 2.ª
Perfurador-verificador de 2.ª
Pintor de automóveis ou de máquina
de 2.ª
Pintor de construção civil de 1.ª
Serralheiro civil de 2.ª
Serralheiro mecânico de 2.ª
Soldador por electroarco ou oxiacetilénico de 2.ª
Tanoeiro de 2.ª
Torneiro mecânico de 2.ª

630,00 €
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10

10

11

12

13

Afinador de máquinas de 3.ª
Agente técnico agrícola estagiário
Ajudante de motorista
Auxiliar de educador de infância
Auxiliar de enfermagem
Bate-chapas de 3.ª
Canalizador de 2.ª
Caixeiro de 2.ª
Condutor de máquinas e aparelhos de
elevação e transporte de 2.ª
Controlador de produção de 3.ª
Controlador de vasilhame de parque
Cozinheira de 3.ª
Encarregado de campo de 1.ª
Entregador de ferramentas, materiais
e produtos
Escriturário de 3.ª
Fogueiro de 3.ª
Funileiro-latoeiro de 3.ª
Lubrificador
Mecânico de aparelhos de precisão
de 3.ª
Mecânico de automóveis de 3.ª
Montador-ajustador de máquinas de
3.ª
Operador de máquinas de balancé de
2.ª
Operador de máquinas de latoaria e
vazio
Operador semiqualificado de 2.ª
Perfurador-verificador de 3.ª
Pintor de automóveis ou de máquinas
de 3.ª
Pintor de construção civil de 2.ª
Pré-oficial eletricista do 2.º ano
Serralheiro civil de 3.ª
Serralheiro mecânico de 3.ª
Soldador por electroarco ou oxiacetilénico de 3.ª
Telefonista
Torneiro mecânico de 3.ª
Barrileiro
Canalizador de 3.ª
Contínuo
Cozinheiro sem carteira profissional
Empregado de balcão
Encarregado de campo de 2.ª
Guarda ou rondista
Monitor de grupo
Operador
Porteiro
Pré-oficial eletricista do 1.º ano
Preparador de laboratório
Tratorista agrícola
Ajudante de eletricista
Ajudante de fogueiro
Caixoteiro
Empregado de refeitório
Engarrafador-enfrascador
Estagiário
Praticante
Trabalhador indiferenciado
Trabalhador de serviços auxiliares
Aprendiz
Paquete

Lisboa, 11 de março de 2019.
Pela Associação Nacional de Comerciantes e Industriais
de Produtos Alimentares (ANCIPA):
Dr. Estevão Miguel de Sousa Anjos Martins, como mandatário.

620,00 €

Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura,
Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar, Bebidas e
Afins - SETAAB:
Joaquim Manuel Freire Venâncio, como mandatário.
Depositado em 2 de maio de 2019, a fl. 91 do livro n.º 12
com o depósito n.º 108/2019, nos termos do artigo 494.º do
Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009 de 12 de
fevereiro.

620,00 €

Contrato coletivo entre a Associação Nacional dos
Industriais de Moagem de Trigo, Milho e Centeio e
a FESAHT - Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de
Portugal - Alteração salarial e outras
O CCT para a indústria de moagens de trigo, milho e centeio publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série,
n.º 15, de 22 de abril de 2018, é revisto da seguinte forma:
CAPÍTULO I

Área, âmbito, vigência e revisão
Cláusula 1.ª
Área e âmbito
613,00 €

1- O presente CCT aplica-se a todo o território continental e obriga, por um lado, as empresas de moagem de trigo,
milho e centeio representadas pela associação patronal outorgante e, por outro, os trabalhadores ao seu serviço, com as
categorias profissionais nele previstas, representados pelas
associações sindicais outorgantes.
2- O presente CCT abrange um universo de 18 empresas,
num total de 220 trabalhadores.
Cláusula 2.ª

608,00 €

605,00 €

Vigência

1- ........................................................................................
2- A tabela salarial e o clausulado de expressão pecuniária
produzem efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019.
(...)
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CAPÍTULO XIV

Disposições transitórias
(...)
Cláusula 114.ª
Reposicionamento e transição

Os trabalhadores que em 1 de janeiro de 2019 exerciam
as funções correspondentes à categoria profissional de empacotador, transitam desde essa data para a categoria profissional de ensacador-pesador, com o respetivo acréscimo
remuneratório.
ANEXO I

Definição de funções
Ajudante de moleiro - é o trabalhador que auxilia o moleiro e o substitui nos seus impedimentos.
Ajudante de motorista/distribuidor - é o trabalhador que
acompanha o motorista, competindo-lhe auxiliá-lo na manutenção do veículo; vigia e indica as manobras, procede a cargas e descargas e arruma as mercadorias no veículo, podendo
ainda fazer a cobrança das respetivas mercadorias. Quando
possuidor de carta de condução de ligeiros, poderá proceder
à condução do veículo.
Analista - é o trabalhador que efetua experiências, ensaios e análises químicas e físicas, tendo em vista, nomeadamente, determinar e controlar a composição e propriedades
da matéria-prima e produtos acabados.
Aprendiz - é o trabalhador que efetua a aprendizagem
para a categoria de condutor de máquinas, coadjuvando no
desempenho das respetivas tarefas.
Auxiliar de laboração - é o trabalhador que executa os
serviços de cargas e descargas e outros não inerentes às demais categorias referidas, embora possa auxiliar esses trabalhadores.
Condutor de máquinas - é o trabalhador que presta o serviço com máquinas de limpeza e de moagem e vigia o seu
funcionamento.
Empacotador - (Eliminado.)
Empregado de balcão - é o trabalhador que efetua a venda de produtos e procede ao registo das operações.
Encarregado de secção - é o trabalhador que orienta e
chefia o pessoal de determinada secção.
Ensacador-pesador - é o trabalhador que executa os serviços de ensaque e de pesagem, cose e sela os sacos.
Escriturário (1.º e 2.º) - é o trabalhador que executa tarefas relacionadas com o expediente geral da empresa, de acordo com os procedimentos estabelecidos, utilizando equipamento informático e equipamento e utensílios de escritório;
receciona e regista a correspondência e encaminha-a para os
respetivos serviços os destinatários; efetua o processamento
de texto de memorandos, cartas/ofícios, relatórios, notas informativas e outros documentos, com base em informação
fornecida; arquiva documentação, procede à expedição de
correspondência; prepara e confere documentação de apoio

à atividade da empresa, designadamente documentos referentes a contratos de compra e venda (requisições, guias de
remessa, faturas, recibos e outros) e documentos bancários
(cheques, letras, livranças e outros); regista e atualiza dados
necessários à gestão da empresa, nomeadamente os referentes ao economato, à faturação, vendas e clientes, compras e
fornecedores, pessoal e salários, stocks e aprovisionamento.
Estagiário - é o trabalhador responsável pela boa orientação e eficiência dos serviços de armazém, pela existência de
todos os bens armazenados e pela escrituração, se a houver,
de todo o movimento de armazém.
Guarda ou porteiro - é o trabalhador que vela pela defesa
das instalações e de outros valores que lhe sejam confiados,
controla as entradas e saídas e efetua os registos necessários
ao perfeito desempenho das suas funções.
Moleiro - é o trabalhador que chefia os serviços de fabrico, regula, vigia e assegura o funcionamento da instalação
mecânica de moagem.
Motorista - é o trabalhador que, possuindo carta de condução, tem a seu cargo a condução de veículos automóveis,
competindo-lhe ainda zelar pela boa conservação e limpeza
do veículo, pela carga e descarga. Os veículos ligeiros com
distribuição e os pesados terão, quando se demonstrar indispensável, ajudante de motorista.
Oficial eletricista - é o trabalhador que executa montagens de instalações elétricas para iluminação, força motriz,
sinalização e climatização; realiza a montagem de equipamentos e quadros elétricos; efetua ensaios e medidas de deteção e reparação de avarias nos equipamentos e instalações;
lê e interpreta desenhos, esquemas e plantas ou projetos e
especificações técnicas.
Preparador de laboratório - é o trabalhador que colabora na execução de experiências, análises e ensaios físicos e
químicos, sob orientação do analista; prepara bancadas, manuseia reagentes e zela pela manutenção e conservação do
equipamento.
Serralheiro mecânico - é o trabalhador que monta e repara vários tipos de máquinas, motores e outros conjuntos
mecânicos, podendo eventualmente proceder a soldaduras.
Servente de limpeza - é o trabalhador que executa as tarefas inerentes à limpeza das instalações industriais.
Vendedor - é o trabalhador que promove a venda de mercadorias e solicita encomendas.
ANEXO II

Retribuição certa mínima
(Com efeitos de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de
2019)
Grupo
I

Categoria profissional
Moleiro
Analista

Retribuições
Mínimas mensais
(€)
700,00 (a)

1
Os trabalhadores que em 1 de janeiro de 2019 exerciam as funções
correspondentes à categoria profissional de empacotador, transitam desde
essa data para a categoria profissional de ensacador-pesador, com o respetivo acréscimo remuneratório.
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II

Ajudante de moleiro
Oficial electricista
Motorista
Serralheiro mecânico
Primeiro-escriturário

680,00

III

Encarregado de secção
Fiel de armazém
Segundo-escriturário

650,00

IV

Ajudante de motorista/distribuidor
Condutor de máquinas
Ensacador-pesador1

V

Auxiliar de laboração
Empregado de balcão
Guarda ou porteiro
Preparador de laboratório
Estagiário
Vendedor

625,00

VI

Empacotador
Servente de limpeza
Aprendiz

610,00

Contrato coletivo entre a Associação Portuguesa
da Indústria Farmacêutica - APIFARMA e a Federação de Sindicatos da Indústria, Energia e Transportes - COFESINT e outra - Alteração salarial e
outras/texto consolidado
Alteração salarial e texto consolidado do CCT para a
indústria farmacêutica publicado no Boletim do Trabalho e
Emprego, n.º 21, de 8 de junho de 2016 e posteriores alterações, a última das quais publicada no Boletim do Trabalho e
Emprego, n.º 21, de 8 de junho de 2018.

630,00 (b)

CAPÍTULO I

Área, âmbito, vigência e denúncia do CCT
Cláusula 1.ª

(a) Nas empresas com menos de 5 trabalhadores, aos trabalhadores com
a categoria profissional de «moleiro» que não exerçam funções de chefia,
será atribuída a retribuição mensal de 640 €.
(b) O ajudante de motorista/distribuidor, quando proceda à condução de
veículo ligeiro terá um acréscimo salarial de 10 %.

Lisboa, 18 de março de 2019.
Pela Associação Nacional dos Industrais de Moagem de
Trigo, Milho e Centeio:
Dina Maria Mendes Costa, mandatária.
Pela FESAHT - Federação dos Sindicatos da Agricultura,
Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal:
Maria das Dores de Oliveira Torres Gomes, mandatária.
Rui Paulo Fernandes Matias, mandatário.
Declaração
FESAHT - Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, Representa as seguintes organizações sindicais:
Sindicato filiado:
SINTAB - Sindicato dos Trabalhadores de Agricultura e
das Industrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal.
Depositado em 2 de maio de 2019, a fl. 91 do livro n.º 12
com o n.º 109/2019, nos termos do artigo 494.º do Código
do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

Área e âmbito

O presente CCT aplica-se a todo o território nacional à
atividade industrial farmacêutica e obriga, por um lado, as
empresas representadas pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica - APIFARMA e, por outro lado, os trabalhadores ao serviço daquelas empresas que desempenhem
funções inerentes às categorias e profissões previstas nesta
convenção ou a elas equiparadas nos termos do número 2
da cláusula 9.ª, representados pelas organizações sindicais
outorgantes.
Cláusula 2.ª
(Vigência, denúncia e revisão)

1- O presente CCT entra em vigor no dia 1 do mês seguinte
ao da sua publicação no Boletim do Trabalho e Emprego e
terá um prazo de vigência de 24 meses, salvo o disposto no
número seguinte.
2- A tabela de retribuições mínimas e as cláusulas de expressão pecuniária têm um prazo de vigência de 12 meses,
podendo ser revistas anualmente, e produzem efeitos a 1 de
outubro de cada ano.
3- O presente CCT pode ser denunciado por qualquer das
partes, decorridos que sejam 20 ou 9 meses, conforme se trate de situações previstas no número 1 ou número 2 da presente cláusula, com a antecedência de pelo menos 30 dias em
relação ao final do respectivo prazo de vigência.
4- A parte que recebe a denúncia deve responder no prazo
de 30 dias após a recepção da proposta, devendo a resposta,
devidamente fundamentada, exprimir pelo menos uma posi-
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ção relativa a todas as matérias da proposta, aceitando, recusando ou contrapropondo.
CAPÍTULO II

Constituição da relação de trabalho
Cláusula 3.ª
(Condições específicas de admissão)

Para além dos requisitos estabelecidos na lei, constituem
condições específicas de admissão, relativamente ao exercício de certas actividades profissionais abrangidas pelo presente CCT, as previstas no anexo I.
Cláusula 4.ª
(Contrato de trabalho)

1- O contrato de trabalho deverá constar de documento
escrito e assinado por ambas as partes, em duplicado, sendo um exemplar para a empresa e outro para o trabalhador,
e deverá conter, sem prejuízo das exigências materiais e de
forma previstas para a celebração de contratos a termo, os
seguintes elementos:
a) Nome completo;
b) Categoria profissional;
c) Período normal de trabalho;
d) Retribuição;
e) Local de trabalho;
f) Condições particulares de trabalho, quando existam;
g) Data de início do contrato.
2- No acto de admissão serão fornecidos ao trabalhador os
regulamentos internos da empresa, caso existam.
Cláusula 5.ª

res prevista no número anterior, a cessação do contrato a
termo por motivo não imputável ao trabalhador não impede
uma nova admissão para o mesmo posto de trabalho, desde
que a necessidade que fundamente a contratação não fosse
conhecida à data da celebração do anterior contrato de trabalho a termo relativo ao mesmo posto de trabalho.
3- No caso de o contrato a termo ser celebrado com o fundamento na necessidade de substituir, directa ou indirectamente, um trabalhador que se encontre impedido de trabalhar, nomeadamente, por doença, férias ou licença, o início e
a cessação de produção de efeitos do contrato a termo pode
ser estipulado de acordo com os seguintes limites:
a) O contrato a termo poderá iniciar a sua produção de
efeitos até ao máximo de 30 dias antes do início da ausência
do trabalhador, no caso desta ser previsível;
b) A cessação do contrato a termo pode ocorrer até ao limite de 30 dias a contar do regresso, ou cessação do impedimento, do trabalhador substituído.
Cláusula 7.ª
(Comissão de serviço)

1- Podem ser exercidos em regime de comissão de serviço
os cargos de administração e de gerência, de direcção e as
funções de secretariado pessoal relativas aos titulares desses
cargos, bem como atendendo à especial relação de confiança
que envolvem, as de chefe de serviços e gestor de produto.
2- Podem ainda ser exercidas em regime de comissão de
serviço as funções de delegado de informação médica, desde
que o trabalhador esteja vinculado à empresa por contrato de
trabalho e a duração da comissão de serviço não ultrapasse
seis meses, renovável por igual período.
3- O acordo relativo ao exercício de cargos em regime de
comissão de serviço está sujeito a forma escrita, devendo ser
assinado por ambas as partes.
Cláusula 8.ª

(Contrato de trabalho a termo)

1- A celebração de contratos de trabalho a termo só é admitida, nas situações e com as formalidades previstas na lei,
para fazer face a necessidades temporárias da empresa e apenas pelo período estritamente necessário à satisfação dessas
necessidades.
2- As normas deste CCT são aplicáveis aos trabalhadores
contratados a termo, excepto se se mostrarem incompatíveis
com a duração do contrato.
3- Os trabalhadores contratados a termo, em igualdade de
condições com outros candidatos, têm preferência na admissão para postos de trabalho efectivos na empresa.
Cláusula 6.ª
(Normas especiais aplicáveis aos contratos a termo)

1- Consideram-se como correspondendo a necessidades
temporárias da empresa a contratação de trabalhadores para
a realização de ensaios clínicos, temporalmente definidos,
nos locais legalmente autorizados para o efeito, em funções
de monitoria e sua coordenação, ou de apoio especializado
àquelas funções.
2- Exclusivamente no caso da contratação de trabalhado-

(Período experimental)

1- Nos contratos de trabalho por tempo indeterminado haverá, salvo estipulação expressa em contrário, um período
experimental com a duração máxima de:
a) 90 dias, para os trabalhadores enquadrados nos níveis
salariais VI, VII e VIII;
b) 180 dias, para os trabalhadores enquadrados nos níveis
salariais III, IV e V;
c) 240 dias, para os trabalhadores enquadrados nos níveis
salariais I e II.
2- Para os trabalhadores contratados a termo, seja qual for
o seu enquadramento salarial, o período experimental será
de 30 dias, ou de 15 dias se o contrato tiver duração inferior
a 6 meses.
3- Durante o período experimental, salvo acordo escrito
em contrário, qualquer das partes pode rescindir o contrato
de trabalho sem aviso prévio e sem necessidade de invocação
de justa causa, não havendo direito a qualquer indemnização.
4- Tendo o período experimental durado mais de 60 dias,
para denunciar o contrato nos termos previstos no número
anterior, a empresa tem de dar um aviso prévio de 10 dias ou
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pagar ao trabalhador uma importância correspondente.
5- Por acordo escrito entre as partes o período experimental pode ser eliminado ou diminuída a sua duração.
CAPÍTULO III

Classificação profissional e funções
Cláusula 9.ª
(Classificação profissional)

1- A entidade empregadora classificará os trabalhadores
abrangidos por este contrato segundo as funções efectivamente desempenhadas e de acordo com o disposto no anexo
I.
2- Poderão ser atribuídas outras designações profissionais,
por razões de organização interna ou representação externa,
mas sem prejuízo da sua equiparação para efeitos de enquadramento profissional e de retribuição, a uma das categorias
e carreiras previstas neste CCT.
Cláusula 10.ª
(Flexibilidade funcional)

1- O trabalhador deve, em princípio, exercer uma actividade correspondente à categoria para que foi contratado.
2- A entidade empregadora pode encarregar o trabalhador
de desempenhar outras actividades para as quais tenha qualificação e capacidade e que tenham afinidade ou ligação funcional com as que correspondem à sua função normal, ainda
que não compreendidas na definição da categoria respectiva,
desde que o exercício das mesmas não implique a sua desvalorização profissional.
3- O disposto no número anterior só é aplicável se o desempenho das funções inerentes à sua categoria profissional
normal se mantiver como actividade principal do trabalhador, não podendo, em caso algum, as actividades exercidas
acessoriamente determinar a sua desvalorização profissional
ou a diminuição da sua retribuição.
4- No caso de às actividades acessoriamente exercidas corresponder retribuição mais elevada, o trabalhador terá direito
a esta.
5- Salvo estipulação em contrário, a entidade empregadora
pode, quando o interesse da empresa o exija, encarregar temporariamente o trabalhador de funções não compreendidas
na actividade contratada, desde que a ordem de alteração seja
justificada, com indicação do tempo previsível e tal alteração
não implique diminuição da retribuição, nem modificação
substancial da posição do trabalhador.
6- Quando aos serviços temporariamente desempenhados,
nos termos do número anterior, corresponder um tratamento
mais favorável, o trabalhador terá direito a esse tratamento.
Cláusula 11.ª
(Substituição temporária)

1- Sempre que um trabalhador substitua outro de profissão
ou categoria profissional superior à sua, passará a receber
a retribuição do substituído, desde que a substituição tenha

duração igual ou superior a um dia de trabalho.
2- Quando, terminado o impedimento cuja duração seja
igual ou superior à referida no número anterior, não se verifique o regresso do substituído ao seu lugar, seja qual for
o motivo, o substituto passa à categoria do substituído se,
trinta dias após o conhecimento do termo do impedimento
pela entidade empregadora, esta não comunicar ao trabalhador substituto que regressa às suas anteriores funções e
retribuição.
3- Os efeitos previstos no número anterior nunca se poderão verificar em relação a profissões ou categorias profissionais para as quais sejam exigidas condições específicas que
o trabalhador substituto não possua.
CAPÍTULO IV

Direitos, deveres e garantias
Cláusula 12.ª
(Deveres do empregador)

Sem prejuízo de outras obrigações, o empregador deve:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições do presente contrato e dos regulamentos internos da empresa;
b) Respeitar e tratar com urbanidade e probidade o trabalhador;
c) Pagar pontualmente a retribuição, que deve ser justa e
adequada ao trabalho;
d) Proporcionar boas condições de trabalho, tanto do ponto de vista físico como moral;
e) Contribuir para a elevação do nível de produtividade do
trabalhador, nomeadamente proporcionando-lhe formação
profissional;
f) Facilitar aos trabalhadores-estudantes a frequência de
cursos nos termos legais;
g) Respeitar a autonomia técnica do trabalhador que exerça actividades cuja regulamentação profissional a exija;
h) Possibilitar o exercício de cargos em organizações representativas dos trabalhadores;
i) Prevenir riscos e doenças profissionais, tendo em conta
a protecção da segurança e saúde do trabalhador, devendo
indemnizá-lo dos prejuízos resultantes de acidentes de trabalho;
j) Adoptar, no que se refere à higiene, segurança e saúde no trabalho, as medidas que decorram, para a empresa,
estabelecimento ou actividade, da aplicação das prescrições
legais e convencionais vigentes;
k) Fornecer ao trabalhador a informação e a formação adequadas à prevenção de riscos de acidente e doença;
l) Manter permanentemente actualizado o registo do pessoal em cada um dos seus estabelecimentos, com indicação
dos nomes, datas de nascimento e admissão, modalidades
dos contratos, categorias, promoções, retribuições, datas de
início e termo das férias e faltas que impliquem perda da
retribuição ou diminuição dos dias de férias, esclarecendo
o trabalhador que o solicite sobre todos os aspectos do seu
processo individual;
m) Prestar ao sindicato todos os esclarecimentos de nature-
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za profissional que lhe sejam pedidos sobre os trabalhadores
ao seu serviço, desde que nele inscritos, e sobre quaisquer
outros factos que se relacionem com o cumprimento do presente contrato.
Cláusula 13.ª
(Deveres dos trabalhadores)

1- Sem prejuízo de outras obrigações, o trabalhador deve:
a) Cumprir as disposições do presente contrato e os regulamentos internos da empresa;
b) Respeitar e tratar com urbanidade e probidade o empregador, os superiores hierárquicos, os companheiros de trabalho e as demais pessoas que estejam ou entrem em relação
com a empresa;
c) Comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade;
d) Realizar o trabalho com zelo e diligência;
e) Cumprir as ordens e instruções do empregador em tudo
o que respeite à execução e disciplina do trabalho, salvo na
medida em que se mostrem contrárias aos seus direitos e garantias;
f) Guardar lealdade à empresa, nomeadamente não negociando por conta própria ou alheia em concorrência com ela,
nem divulgando informações referentes à sua organização,
métodos de produção ou negócios;
g) Velar pela conservação e boa utilização dos bens relacionados com o seu trabalho que lhe forem confiados pela
empresa;
h) Promover ou executar todos os actos tendentes à melhoria da produtividade da empresa;
i) Frequentar os cursos de aperfeiçoamento ou de formação profissional que a empresa promova ou subsidie;
j) Informar com verdade, isenção e espírito de justiça a
respeito dos seus subordinados;
k) Acompanhar com todo o interesse a aprendizagem dos
que ingressam na profissão, prestando-lhes, em matéria de
serviço, todos os conselhos e ensinamentos solicitados;
l) Cooperar, na empresa, estabelecimento ou serviço, para
a melhoria do sistema de segurança, higiene e saúde no trabalho, nomeadamente por intermédio dos representantes dos
trabalhadores eleitos para esse fim;
m) Cumprir as prescrições de segurança, higiene e saúde
no trabalho estabelecidas nas disposições legais e neste CCT,
bem como as ordens dadas pelo empregador.
2- O dever de obediência, a que se refere a alínea e) do
número anterior, respeita tanto às ordens e instruções dadas
directamente pelo empregador como às emanadas dos superiores hierárquicos do trabalhador, dentro dos poderes que
por aquele lhes forem atribuídos.
Cláusula 14.ª
(Garantias dos trabalhadores)

1- É proibido ao empregador:
a) Opor-se, por qualquer forma, a que o trabalhador exerça os seus direitos, bem como despedi-lo, aplicar-lhe outras
sanções, ou tratá-lo desfavoravelmente por causa desse exercício;

b) Obstar, injustificadamente, à prestação efectiva do trabalho;
c) Exercer pressão sobre o trabalhador para que actue no
sentido de influir desfavoravelmente nas condições de trabalho dele ou dos companheiros;
d) Diminuir a retribuição, salvo nos casos previstos na lei
e neste CCT;
e) Baixar a categoria do trabalhador, salvo nos casos previstos neste CCT;
f) Transferir o trabalhador para outro local de trabalho,
salvo nos casos previstos neste CCT, ou quando haja acordo;
g) Ceder trabalhadores do quadro de pessoal próprio para
utilização de terceiros que sobre esses trabalhadores exerçam os poderes de autoridade e direcção próprios do empregador ou por pessoa por ele indicada, salvo nos casos especialmente previstos;
h) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou a utilizar serviços fornecidos pela empresa ou por pessoa por ela indicada;
i) Explorar, com fins lucrativos, quaisquer cantinas, refeitórios, economatos ou outros estabelecimentos directamente
relacionados com o trabalho, para fornecimento de bens ou
prestação de serviços aos trabalhadores;
j) Fazer cessar o contrato e readmitir o trabalhador, mesmo com o seu acordo, havendo o propósito de o prejudicar
em direitos ou garantias decorrentes da antiguidade;
k) Obrigar o trabalhador a trabalhar com máquinas ou
veículos, relativamente aos quais se comprove, através da
entidade oficial competente, não possuírem condições de segurança.
2- A prática, por parte da entidade empregadora, de qualquer acto em contravenção das garantias dos trabalhadores,
dá ao trabalhador a faculdade de rescindir o contrato, com
direito a ser indemnizado nos termos da lei.
CAPÍTULO V

Tempo de trabalho
Cláusula 15.ª
(Duração do trabalho)

1- O período normal de trabalho semanal não poderá ser
superior a 40 horas, sem prejuízo dos períodos de menor duração já acordados entre entidades patronais e trabalhadores.
2- O período de trabalho diário deverá ser interrompido
por um período para refeição e descanso não inferior a trinta
minutos nem superior a duas horas, não sendo exigível em
nenhum caso a prestação de mais de seis horas de trabalho
consecutivas.
3- Para além do intervalo de descanso previsto no número
anterior, sempre que a prestação de trabalho seja superior a
cinco horas consecutivas, deve convencionar-se outro com
a frequência e a duração que as partes acordarem, mas não
inferior a 15 minutos, sendo o mesmo considerado tempo de
trabalho efectivo.
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Cláusula 19.ª

Cláusula 16.ª
(Adaptabilidade na organização da duração do trabalho)

(Horário flexível)

1- Os períodos de trabalho diário e semanal podem ser
modelados dentro de um período de referência com o limite
máximo de 6 meses, no respeito pelas seguintes regras:
a) O período normal de trabalho diário não pode ultrapassar as 10 horas;
b) O período normal de trabalho semanal não pode ultrapassar as 50 horas;
c) Nas semanas em que por força da definição da duração
do trabalho em termos médios haja uma redução da jornada
diária, esta não poderá ultrapassar as 2 horas;
d) Por acordo entre o empregador e os trabalhadores, a redução do tempo de trabalho diário e semanal para efeitos do
cálculo em termos médios, pode ser compensada pela redução da semana de trabalho em dias ou meios-dias de descanso ou pela junção ao período de férias;
e) As alterações ao horário de trabalho decorrentes da aplicação desta cláusula têm de ser comunicadas aos trabalhadores envolvidos com a antecedência mínima de 21 dias, podendo esta antecedência ser diminuída com o acordo escrito
dos trabalhadores;
f) As alterações que comprovadamente impliquem acréscimo de despesas para o trabalhador conferem o direito à
correspondente compensação económica.
2- Entre dois períodos diários consecutivos de trabalho
normal, é garantido aos trabalhadores um período de descanso de onze horas consecutivas.
3- Nos dias em que por força da modelação do horário de
trabalho o período normal de trabalho seja superior a 8 horas,
é aplicável o disposto no número 5 da cláusula 22.ª (Trabalho suplementar).
Cláusula 17.ª

1- Poderão ser praticados, em certas actividades definidas
pelo empregador, horários flexíveis, desde que sejam observados os seguintes princípios:
a) Definição de um período fixo, durante o qual é obrigatória a presença do trabalhador que pratique o regime de horário flexível;
b) Definição de uma flexibilidade no horário que pode
abranger o início do período normal de trabalho diário, o intervalo de descanso e/ou o termo do período normal de trabalho diário;
c) O limite máximo de prestação consecutiva do trabalho
em cada período diário de trabalho não poderá ultrapassar 6
horas consecutivas;
d) O intervalo de descanso não pode ser inferior a 30 minutos, sem prejuízo do disposto na alínea a);
e) O trabalhador deverá completar o número de horas de
trabalho correspondente à soma do período normal de trabalho diário, durante o período de referência fixado, que pode
ser a do dia, semana ou mês, não podendo exceder esse limite, salvo se correspondendo a trabalho suplementar que
expressamente lhe seja solicitado pelo empregador, o qual
será objecto de registo nos termos legais.
2- A prática de regime previsto na presente cláusula não
isenta o trabalhador da obrigação de presença quando tal lhe
seja determinado pela entidade empregadora ou, nos termos
definidos por aquela, quando tal se torne necessário a fim de
que seja assegurado o normal funcionamento dos serviços.

(Descanso semanal e complementar)

Os dias de descanso semanal obrigatório e complementar
são, respectivamente, o domingo e o sábado ou os períodos
previstos nas escalas de turnos rotativos dos regimes de laboração contínua ou semi-contínua.
Cláusula 18.ª
(Horário de trabalho - Definição e princípio geral)

1- Entende-se por horário de trabalho a determinação das
horas do início e do termo do período normal de trabalho
diário, ou, no caso da cláusula 19.ª (Horário flexível), dos
respectivos limites, bem assim como dos intervalos de descanso.
2- Compete às entidades patronais estabelecer o horário de
trabalho do pessoal ao seu serviço, dentro dos condicionalismos legais.
3- A fixação dos horários de trabalho e todas as suas alterações devem ser sempre precedidas de consulta aos trabalhadores afectados e seus representantes, nos termos legais.

Cláusula 20.ª
(Isenção de horário de trabalho)

1- Por acordo escrito pode ser isento de horário de trabalho
o trabalhador que se encontre numa das seguintes situações:
a) Exercício de cargos de administração, de direcção, de
chefia, de confiança, de fiscalização ou de apoio directo aos
titulares desses cargos;
b) Execução de trabalhos preparatórios ou complementares que, pela sua natureza, só possam ser efectuados fora dos
limites dos horários normais de trabalho;
c) Exercício regular da actividade fora do estabelecimento, sem controlo imediato da hierarquia;
d) Os trabalhadores que desempenham as funções de monitores de ensaios clínicos.
2- Nos termos do que for acordado, a isenção de horário
pode compreender as seguintes modalidades:
a) Não sujeição aos limites máximos dos períodos normais
de trabalho;
b) Possibilidade de alargamento da prestação a um determinado número de horas, por dia ou por semana;
c) Observância dos períodos normais de trabalho acordados.
3- A isenção não prejudica o direito do trabalhador aos
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dias de descanso semanal e aos feriados previstos neste CCT,
bem como ao período mínimo de descanso diário, nos termos da lei.
4- Os trabalhadores isentos de horário de trabalho têm direito ao subsídio previsto na cláusula 56.ª (Subsídio de IHT).
5- Os trabalhadores que exercem funções de administração ou de direcção podem renunciar à retribuição referida no
número anterior.
Cláusula 21.ª
(Trabalho a tempo parcial)

1- Considera-se trabalho a tempo parcial o que corresponda a um período normal de trabalho semanal igual ou inferior a 75 % do praticado a tempo completo numa situação
comparável, designadamente em relação a idêntico tipo de
trabalho.
2- O contrato de trabalho a tempo parcial está sujeito à
forma escrita, dele devendo constar, para além de outros
elementos, o número de horas correspondente ao período
normal de trabalho diário e semanal acordado, com referência comparativa ao trabalho a tempo completo, o horário de
trabalho e as diversas componentes da retribuição mensal.
3- O trabalho a tempo parcial pode, salvo estipulação em
contrário, ser prestado em todos ou alguns dias da semana,
sem prejuízo do descanso semanal, devendo o número de
dias de trabalho ser fixado por acordo.
4- O trabalhador a tempo parcial tem direito à retribuição
de base e às demais prestações pecuniárias com ou sem carácter retributivo previstas na presente convenção colectiva
de trabalho, ou, caso seja mais favorável, e nos termos da lei,
às auferidas por trabalhadores a tempo completo numa situação comparável, em proporção do respectivo período normal
de trabalho semanal, sem prejuízo do disposto no número
seguinte.
5- O subsídio de refeição será pago por inteiro sempre que
a prestação de trabalho for superior a 5 horas diárias.
6- O trabalhador a tempo parcial pode passar a trabalhar
a tempo inteiro, ou o inverso, a título definitivo ou por período determinado, mediante acordo escrito com a entidade
empregadora.

poderá entrar novamente ao serviço sem que antes tenham
decorrido 11 horas, salvo tratando-se de trabalho suplementar em antecipação do período normal ou por razões de força
maior ou ainda para reparar prejuízos graves para a empresa
ou para a sua viabilidade devidos a acidente ou risco de acidente eminente.
5- A empresa fica obrigada a assegurar o transporte no regresso do trabalhador à sua residência após a execução de
trabalho suplementar, desde que não haja transportes públicos para o efeito, nos trinta minutos seguintes ao termo do
trabalho.
6- Sempre que a prestação de trabalho suplementar em
continuação do período normal de trabalho diário se prolongue, pelo menos, até às 20 horas e tenha a duração mínima
de duas horas, a empresa terá de assegurar ou pagar o jantar
ao trabalhador.
7- A empresa deve possuir um registo de trabalho suplementar onde são diariamente anotadas as horas do seu início
e termo, devidamente visado pelo trabalhador, do qual deve
ainda sempre constar a indicação expressa do fundamento da
prestação de trabalho suplementar, além dos outros elementos fixados na lei.
8- A violação do disposto no número anterior confere ao
trabalhador, por cada dia em que tenha desempenhado a sua
actividade fora do horário de trabalho, o direito à retribuição
correspondente ao valor de duas horas de trabalho suplementar.
Cláusula 23.ª
(Limites de trabalho suplementar)

1- A prestação de trabalho suplementar fica sujeita, por
trabalhador, ao limite máximo de duas horas diárias por dia
normal de trabalho de oito horas diárias em dia de descanso
semanal ou feriado, não podendo ultrapassar as 200 horas
anuais.
2- O limite previsto no número anterior não se aplica nos
casos previstos na alínea b) do número 3 da cláusula 22.ª
(Trabalho suplementar).
Cláusula 24.ª

Cláusula 22.ª

(Trabalho suplementar prestado em dias de descanso semanal ou
feriados)

(Trabalho suplementar)

1- O trabalho prestado em dia de descanso semanal obrigatório dá ao trabalhador direito a descansar um dia completo
nos sete dias seguintes, sem prejuízo da retribuição normal,
salvo o disposto no número seguinte.
2- No caso da prestação de trabalho em dia de descanso semanal obrigatório decorrer de prolongamento motivado por
falta imprevista do trabalhador que deveria ocupar o posto de
trabalho do turno seguinte, e a sua duração não ultrapassar
duas horas, o trabalhador tem direito a um descanso compensatório de duração igual ao período de trabalho suplementar
prestado naquele dia, que deve ser gozado nos sete dias seguintes.
3- O trabalho suplementar em dias de descanso semanal
ou feriados só pode ser prestado nas condições previstas no
número 3 da cláusula 22.ª (Trabalho suplementar).

1- Considera-se trabalho suplementar todo aquele que é
prestado fora do horário de trabalho, sem prejuízo das excepções previstas na lei.
2- O trabalhador deve ser dispensado de prestar trabalho
suplementar quando, havendo motivos atendíveis, expressamente o solicite.
3- O trabalho suplementar só pode ser prestado:
a) Quando a empresa tenha de fazer face a acréscimos
eventuais e transitórios de trabalho que não justifiquem a admissão de trabalhador;
b) Quando se torne indispensável para prevenir ou reparar
prejuízos graves para a empresa ou para a sua viabilidade ou
se verifiquem casos de força maior.
4- Quando o trabalhador prestar trabalho suplementar, não
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4- O trabalhador deve ser dispensado de prestar trabalho
suplementar em dias de descanso semanal ou feriado quando, havendo motivos atendíveis, expressamente o solicite.
5- Quando o trabalhador prestar trabalho suplementar em
dias de descanso semanal ou feriados, a entidade empregadora é obrigada a custear o transporte.
Cláusula 25.ª
(Trabalho suplementar - Descanso compensatório)

1- A prestação de trabalho suplementar em dia útil, em dia
de descanso semanal complementar e em dia feriado confere ao trabalhador o direito a um descanso compensatório
retribuído, correspondente a 25 % das horas de trabalho suplementar realizado, o qual se vencerá logo que perfizer um
número de horas igual ao período normal de trabalho diário,
devendo ser gozado nos 90 dias seguintes.
2- Na falta de acordo, o dia de descanso compensatório
será fixado pela empresa.
3- Por acordo entre a empresa e o trabalhador, o descanso
compensatório devido por trabalho suplementar não prestado em dias de descanso semanal obrigatório, pode ser substituído por prestação de trabalho retribuído com um acréscimo
não inferior a 100 %.
Cláusula 26.ª
(Trabalho nocturno)

1- Considera-se nocturno o trabalho prestado no período
que decorre entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia
imediato.
2- Considera-se também como nocturno o trabalho prestado em antecipação ou em prolongamento de um período de,
pelo menos, sete horas de trabalho nocturno.
3- O trabalho nocturno será pago nos termos da cláusula
55.ª (Retribuição do trabalho nocturno).

Cláusula 28.ª
(Deslocações em serviço)

1- A entidade empregadora assegurará ao trabalhador,
sempre que este se desloque em serviço, o meio de transporte
e o pagamento das despesas inerentes à deslocação.
2- A viatura do trabalhador poderá ser por este utilizada na
deslocação em serviço, desde que a entidade empregadora e
o trabalhador nisso hajam acordado.
3- Quando o trabalhador utilizar viatura própria ao serviço
da empresa, de forma esporádica ou regular, será reembolsado por cada quilómetro percorrido pelo valor que em cada
ano é estabelecido para a administração pública e pelo valor
das portagens efectivamente pagas.
4- No caso específico dos trabalhadores em regime total ou
predominantemente externo, quando utilizem, com o acordo
da entidade empregadora, a sua viatura própria, ser-lhes-á
garantido o custeio do trajecto normal da deslocação, contando este a partir de e até à sua casa.
5- Quando os trabalhadores referidos no número anterior
habitem fora da área concelhia da sua cidade base e esta for
uma das cidades de Lisboa, Porto ou Coimbra não serão consideradas em serviço as deslocações entre a casa do trabalhador e os limites concelhios daquela cidade.
6- O início e o termo da deslocação em serviço deverão ter
lugar dentro do período normal de trabalho.
7- As obrigações da empresa para com o pessoal deslocado em serviço subsistem durante os períodos de inactividade
decorrente de factos ou situações imputáveis à entidade empregadora.
Cláusula 29.ª
(Refeições)

CAPÍTULO VI

Quando, devido a deslocação em serviço, o trabalhador
ficar impossibilitado de tomar a refeição nas condições em
que normalmente o faz, a entidade empregadora abonar-lhe-á uma importância no montante previsto no anexo III.

Local de trabalho e deslocações

Cláusula 30.ª

Cláusula 27.ª

(Viagem em serviço)

(Local habitual de trabalho - Princípio geral)

1- O local habitual de trabalho deverá ser definido pela entidade empregadora no acto de admissão de cada trabalhador,
entendendo-se para o efeito como o local onde o trabalhador
irá exercer a sua actividade e para o qual foi contratado.
2- Salvo a ocorrência de motivos ponderosos devidamente fundamentados, nenhum trabalhador pode ser obrigado a
realizar deslocações que não lhe permitam o regresso diário
à sua residência.
3- O disposto no número anterior não abrange os trabalhadores que por inerência das funções tenham de realizar
deslocações, nem as deslocações indispensáveis à formação
profissional do trabalhador.

1- Quando em viagem de serviço, em território nacional,
que, pelo seu raio de acção, a acordar entre a empresa e o trabalhador, não permita o regresso diário deste, o trabalhador
terá direito ao pagamento do montante previsto no anexo III,
para as despesas de alojamento e alimentação.
2- A viagem em serviço referida no número anterior não
deverá ser superior a vinte e um dias seguidos, sem prejuízo
dos casos especiais a acordar, por escrito, entre o trabalhador
e a empresa.
3- As viagens em serviço ao estrangeiro não poderão estar
sujeitas a condições inferiores às estipuladas neste CCT.
Cláusula 31.ª
(Encontro de contas)

O disposto nas cláusulas anteriores entende-se sem preju-
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Cláusula 34.ª

ízo de encontro de contas com eventual subsídio de alimentação que o trabalhador aufira.
Cláusula 32.ª
(Cobertura dos riscos de doença)

1- Durante o período de deslocação, os encargos com a
assistência médica, medicamentosa e hospitalar que, em razão do local em que o trabalho seja prestado, deixa eventualmente de ser assegurado aos trabalhadores pela Segurança
Social ou não lhes sejam igualmente garantidos por qualquer
entidade seguradora deverão ser cobertos pelas empresas,
que, para tanto, assumirão as obrigações que competiriam
à Segurança Social se os trabalhadores não estivessem deslocados, a menos que tal se deva à inércia do trabalhador,
nomeadamente a falta de credencial adequada.
2- Durante os períodos de doença comprovados por atestado médico, o trabalhador deslocado terá ainda direito ao
pagamento da viagem de regresso, se esta for prescrita pelo
médico que o assistiu.
3- O trabalhador deslocado, sempre que não possa comparecer ao serviço por motivo de doença, deverá avisar no mais
curto espaço de tempo possível a empresa, sem o que a falta
será considerada injustificada.
4- Em caso de morte do trabalhador em deslocação, a entidade empregadora pagará todas as despesas de transporte e
trâmites legais para o local de residência.
Cláusula 33.ª
(Local de férias dos trabalhadores deslocados)

1- Para efeitos de férias a entidade empregadora assegurará aos trabalhadores deslocados o custo da viagem de ida e
volta, pela via mais rápida, para e do local donde foi deslocado se, relativamente ao gozo de férias imediatamente anteriores, houverem decorrido pelo menos:
a) Seis meses para os deslocados em território nacional;
b) Um ano, para os trabalhadores deslocados no estrangeiro, sendo neste caso o período referido às últimas férias
gozadas.
2- Durante as férias os trabalhadores terão apenas direito à
sua remuneração como se não estivessem deslocados.
3- Não será contado como férias o tempo necessário ao
trabalhador para o regresso, pela via mais rápida, ao local
donde foi deslocado, e subsequente retorno, pela mesma via,
ao local de deslocação.
CAPÍTULO VII

Férias, feriados, faltas e licenças
SECÇÃO I
Férias

(Direito a férias)

1- O direito a férias reporta-se ao trabalho prestado no ano
civil anterior e vence-se no dia 1 de janeiro de cada ano, salvo o disposto no número seguinte.
2- No ano da contratação, o trabalhador tem direito, após
seis meses completos de execução do contrato, a gozar 2 dias
úteis de férias por cada mês de duração do contrato, até ao
máximo de 20 dias úteis.
3- No caso de sobrevir o termo do ano civil antes de decorrido o prazo referido no número anterior ou antes de gozado
o direito a férias, pode o trabalhador usufrui-lo até 30 de junho do ano civil subsequente.
4- Da aplicação do regime previsto nos números 2 e 3 não
pode resultar para o trabalhador o direito ao gozo de um período de férias, no mesmo ano civil, superior a 30 dias úteis
de férias.
5- O direito a férias é irrenunciável e o seu gozo efectivo
não pode ser substituído, fora dos casos expressamente previstos na lei, por qualquer compensação económica ou outra,
ainda que com o acordo do trabalhador.
Cláusula 35.ª
(Duração do período de férias)

1- Os trabalhadores abrangidos por este contrato terão direito a gozar em cada ano civil, sem prejuízo da retribuição
normal, um período de férias igual a vinte e dois dias úteis.
2- A duração do período de férias é aumentada no caso
de o trabalhador não ter faltado ou na eventualidade de ter
apenas faltas justificadas, no ano a que as férias se reportam,
nos seguintes termos:
a) três dias de férias até ao máximo de uma falta ou dois
meios dias;
b) dois dias de férias até ao máximo de duas faltas ou quatro meios dias;
c) um dia de férias até ao máximo de três faltas ou seis
meios dias.
3- Para efeitos do número anterior desta cláusula, não relevam como faltas:
a) As ausências a título de licença por maternidade, incluindo as ausências em que a lei permite que o pai goze a
licença em substituição da mãe, paternidade, aborto e adopção;
b) Os créditos de horas legalmente concedidos aos delegados e dirigentes sindicais, aos membros das comissões de
trabalhadores e aos representantes dos trabalhadores para a
segurança, higiene e saúde no trabalho;
c) As dadas por motivo de acidente de trabalho.
2- O trabalhador admitido com contrato cuja duração total
não atinja seis meses tem direito a gozar 2 dias úteis de férias
por cada mês completo de duração do contrato, nos termos
da lei.
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3- Poderá a entidade empregadora substituir o regime de
férias fixado nas cláusulas seguintes pelo encerramento total
ou parcial do estabelecimento até 22 dias úteis, entre o dia 1
de maio e 31 de outubro.
4- Se o encerramento tiver duração inferior a 22 dias úteis,
a entidade empregadora pagará aos trabalhadores a retribuição e subsídio correspondentes à diferença ou, se os trabalhadores assim o preferirem, permitirá o gozo do período excedente de férias, prévia ou posteriormente ao encerramento.
5- A adopção do regime previsto no número 5, deverá ser
precedida de audiência da comissão de trabalhadores ou da
comissão sindical ou intersindical ou dos delegados sindicais, pela ordem indicada, até fins de março do ano em que
as férias vão ser gozadas.

Cláusula 38.ª
(Violação do direito a férias)

No caso de a entidade empregadora obstar com culpa ao
gozo das férias nos termos previstos no presente contrato,
o trabalhador receberá, a título de compensação, o triplo da
retribuição correspondente ao período em falta, que deverá obrigatoriamente ser gozado no 1.º trimestre do ano civil
subsequente.
SECÇÃO II
Feriados
Cláusula 39.ª

Cláusula 36.ª

(Feriados)

(Marcação do período de férias)

1- A época de férias deverá ser escolhida de comum acordo entre o trabalhador e a entidade empregadora.
2- Na falta de acordo, caberá à entidade empregadora marcar as férias e elaborar o respectivo mapa, ouvindo para o
efeito a comissão de trabalhadores ou a comissão sindical ou
os delegados sindicais, pela ordem indicada.
3- No caso previsto no número anterior, a entidade empregadora só pode marcar o período de férias entre 1 de maio
e 31 de outubro, salvo parecer favorável em contrário das
entidades nele referidas, ouvidas nos mesmos termos.
4- As férias devem ser gozadas seguidas, podendo, todavia, a entidade empregadora e o trabalhador acordar em que
sejam gozadas interpoladamente, desde que salvaguardado,
no mínimo, um período de 10 dias úteis consecutivos.
5- Os trabalhadores que pertençam ao mesmo agregado
familiar ou vivam em união de facto ou economia comum,
e se encontrem ao serviço da mesma entidade empregadora
devem gozar férias simultaneamente, salvo se houver prejuízo grave para a empresa.
6- A entidade empregadora elaborará um mapa de férias
definitivo, que será afixado nos locais de trabalho, entre 15
de abril e 31 de outubro do ano em que as férias vão ser
gozadas.
Cláusula 37.ª
(Alteração de marcação do período de férias)

1- Se, depois de marcado o período de férias, exigências
imperiosas do funcionamento da empresa determinarem o
adiamento ou a interrupção das férias já iniciadas, o trabalhador tem direito a ser indemnizado pela entidade empregadora dos prejuízos que comprovadamente haja sofrido
na pressuposição de que gozaria integralmente as férias na
época fixada.
2- A interrupção das férias não poderá prejudicar o gozo
seguido de metade do período a que o trabalhador tenha direito.
3- Haverá lugar a alteração do período de férias sempre
que o trabalhador na data prevista para o seu início esteja
temporariamente impedido por facto que não lhe seja imputável.

1- São feriados obrigatórios os previstos na lei.
2- O feriado de Sexta-Feira Santa pode ser observado em
outro dia com significado local no período da Páscoa.
3- São ainda considerados feriados a Terça-Feira de Carnaval e o feriado municipal da localidade onde se situa o estabelecimento ou, quando este não existir, o feriado distrital.
SECÇÃO III
Faltas
Cláusula 40.ª
(Definição de falta)

1- Falta é a ausência do trabalhador no local de trabalho e
durante o período em que devia desempenhar a actividade a
que está adstrito.
2- Nos casos de ausência do trabalhador por períodos inferiores ao período de trabalho a que está obrigado, os respectivos tempos são adicionados para determinação dos períodos
normais de trabalho diário em falta.
Cláusula 41.ª
(Tipos de faltas)

1- As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.
2- São consideradas justificadas as seguintes faltas:
a) As dadas por altura do casamento, durante 15 dias seguidos;
b) As motivadas por falecimento do cônjuge não separado de pessoas e bens, ou de pessoa que esteja em união de
facto ou economia comum com o trabalhador, e respectivos
pais, filhos, enteados, sogros, genros ou noras, padrastos e
madrastas, até cinco dias consecutivos por altura do óbito;
c) As motivadas por falecimento de avós, bisavós, netos,
bisnetos, irmãos e cunhados do trabalhador ou seu cônjuge,
até dois dias consecutivos por altura do óbito;
d) As motivadas pela prestação de provas em estabelecimento de ensino, nos termos da legislação especial;
e) As motivadas por impossibilidade de prestar trabalho
devido a facto que não seja imputável ao trabalhador, nome-
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adamente doença, acidente ou cumprimento de obrigações
legais;
f) As motivadas pela necessidade de prestação de assistência inadiável e imprescindível a membros do seu agregado
familiar, nos termos previstos na lei;
g) As ausências não superiores a quatro horas e só pelo
tempo estritamente necessário, justificadas pelo responsável
pela educação de menor, uma vez por trimestre, para deslocação à escola tendo em vista inteirar-se da situação educativa do filho menor;
h) As dadas pelos trabalhadores eleitos para as estruturas
de representação colectiva, nos termos deste CCT e da lei;
i) As dadas por candidatos a eleições para cargos públicos,
durante o período legal da respectiva campanha eleitoral;
j) As autorizadas ou aprovadas pela empresa;
k) As que por lei forem como tal qualificadas.
3- Consideram-se injustificadas todas as faltas não previstas nos números anteriores e as faltas em relação às quais
não seja feita prova dos motivos invocados, sempre que essa
prova seja exigida.
Cláusula 42.ª
(Comunicação das faltas)

1- As faltas justificadas, quando previsíveis, serão obrigatoriamente comunicadas à empresa com a antecedência
mínima de cinco dias, incluindo-se neste prazo o dia da comunicação.
2- As faltas por motivo de casamento do trabalhador deverão ser comunicadas com a antecedência mínima de 30 dias.
3- Quando imprevistas, as faltas serão obrigatoriamente
comunicadas à empresa logo que possível.
4- A comunicação tem de ser renovada sempre que haja
prorrogação do período de falta.
5- A empresa pode exigir do trabalhador, durante a ausência e até 15 dias após a comunicação da falta, prova dos factos invocados para a justificação.
6- O não cumprimento do disposto nos números anteriores
torna as faltas injustificadas.

Cláusula 44.ª
(Efeitos das faltas no direito a férias)

As faltas, justificadas ou não justificadas, quando determinem perda de retribuição, podem ser substituídas, se o trabalhador expressamente assim o preferir, por dias de férias,
na proporção de um dia de férias por cada dia de falta, desde
que seja salvaguardado o gozo efectivo de 20 dias úteis de
férias ou da correspondente proporção, se se tratar de férias
no ano de admissão.
SECÇÃO IV
Licença sem retribuição
Cláusula 45.ª
(Licença sem retribuição)

1- A entidade empregadora pode conceder ao trabalhador,
a pedido deste, licença sem retribuição.
2- O trabalhador tem ainda direito a licença sem retribuição de longa duração para frequência de cursos ministrados
em estabelecimento de ensino, ou de formação ministrados
sob responsabilidade de uma instituição de ensino ou de formação profissional, bem como para assistência a filhos menores, nos termos legalmente estabelecidos.
3- A empresa pode recusar a concessão da licença prevista
no número anterior nos termos da lei.
4- O trabalhador beneficiário da licença sem retribuição
mantém o direito ao lugar e o período de ausência conta-se
para efeitos de antiguidade.
5- Durante o período de licença sem retribuição mantêm-se os direitos, deveres e garantias da empresa e do trabalhador, na medida em que não pressuponham a efectiva prestação de trabalho.
CAPÍTULO VIII

Retribuição e outras prestações pecuniárias

Cláusula 43.ª

Cláusula 46.ª

(Consequências das faltas justificadas)

1- As faltas justificadas não determinam a perda ou prejuízo de quaisquer direitos ou regalias do trabalhador, salvo o
disposto na lei e no número seguinte.
2- Sem prejuízo do disposto da lei, determinam perda de
retribuição as seguintes faltas, ainda que justificadas:
a) Por motivo de doença, desde que o trabalhador beneficie
de um regime de Segurança Social de protecção na doença;
b) Por motivo de acidente no trabalho, desde que o trabalhador tenha direito a qualquer subsídio ou seguro;
c) As previstas na alínea k) do número 2 da cláusula 41.ª
(Tipos de faltas), quando superiores a 30 dias por ano;
d) As autorizadas ou aprovadas pela empresa, salvo se delas constar menção em contrário.

(Retribuição)

1- Só se considera retribuição aquilo a que nos termos do
contrato, das normas que o regem ou dos usos, o trabalhador
tem direito como contrapartida do seu trabalho.
2- A retribuição compreende a retribuição de base e todas
as outras prestações regulares e periódicas feitas, directa ou
indirectamente, em dinheiro ou em espécie.
3- Quando um trabalhador aufira uma retribuição mista,
esta será sempre considerada para todos os efeitos previstos
neste contrato.
4- Para todos os efeitos, o valor da retribuição horária será
calculado segundo a seguinte fórmula:
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Sendo:
Rh - Retribuição horária;
Rm - Retribuição mensal;
Hs - Período normal de trabalho semanal.
5- A todos os trabalhadores são asseguradas as retribuições
mínimas da tabela constante do anexo II, nos termos previstos na cláusula 80.ª (Tabela de retribuições mínimas).
Cláusula 47.ª

res, antes do início das férias, e, se possível, com a antecedência de quinze dias, um subsídio igual à retribuição correspondente ao período de férias, sem prejuízo da retribuição
normal.
2- Este subsídio beneficiará sempre de qualquer aumento
de retribuição que se efectue até ao início das férias.
3- O aumento de férias previsto no número 2 da cláusula
35.ª (Duração do período de férias), não tem consequências
no montante de subsídio de férias.

(Tempo e forma de pagamento)

1- O pagamento da retribuição do trabalho deve ser efectuado até ao último dia útil de cada mês, durante o período
normal de trabalho.
2- No acto de pagamento, a empresa entregará ao trabalhador documento onde conste a identificação daquela e o nome
completo deste, o número de inscrição na instituição de Segurança Social respectiva, a categoria profissional, o período
a que respeita a retribuição, discriminando a retribuição base
e as demais remunerações, os descontos e deduções efectuados e o montante líquido a receber.
3- A entidade empregadora poderá efectuar o pagamento
por meio de cheque bancário, vale postal ou depósito bancário à ordem do trabalhador ou em numerário se o trabalhador
expressamente o solicitar.
Cláusula 48.ª

Cláusula 50.ª
(Subsídio de refeição)

1- Os trabalhadores abrangidos pelo presente contrato terão direito a um subsídio de refeição no valor constante do
anexo III por cada dia completo de trabalho efectivamente
prestado.
2- Para efeitos de aplicação do número anterior, aos trabalhadores a tempo parcial aplica-se o disposto no número 5 da
cláusula 21.ª (Trabalho a tempo parcial).
3- O valor deste subsídio não será considerado para os cálculos dos subsídios de Natal e férias.
4- Não terão direito ao subsídio previsto no número 1 os
trabalhadores ao serviço de empresas que forneçam integralmente refeições ou nelas comparticipem com montante não
inferior ao previsto no número 1.
Cláusula 51.ª

(Subsídio de Natal)

1- Os trabalhadores têm direito a receber pelo Natal um
subsídio correspondente a um mês de retribuição normal.
2- Os trabalhadores que não tenham concluído até 31 de
dezembro um ano de serviço, receberão a importância proporcional aos meses que medeiam entre a data da sua admissão e 31 de Dezembro, considerando-se como mês completo
qualquer fracção igual ou superior a quinze dias.
3- Cessando o contrato de trabalho, a entidade empregadora pagará ao trabalhador a parte do subsídio de Natal proporcional ao número de meses completos de serviço prestado no
ano da cessação.
4- Suspendendo-se o contrato de trabalho por impedimento prolongado do trabalhador, este terá direito:
a) No ano da suspensão, a um subsídio de Natal de montante proporcional ao número de meses completos de serviço
prestado nesse ano;
b) No ano do regresso à prestação do trabalho, a um subsídio de Natal de montante proporcional ao número de meses
completos de serviço até 31 de dezembro, a contar da data
do regresso.
5- Este subsídio será pago até ao dia 30 de novembro.
6- O disposto nos números anteriores não se aplica aos
contratos de trabalho em que a retribuição é calculada de
modo a incluir um valor igual ao subsídio de Natal na retribuição anual.

(Diuturnidades)

1- Os trabalhadores têm direito a uma diuturnidade no
montante previsto no anexo III, por cada quatro anos de permanência ao serviço da mesma entidade empregadora e na
mesma profissão ou categoria profissional, até ao limite de
cinco diuturnidades.
2- As diuturnidades acrescem à retribuição efectiva.
3- Para o limite de cinco diuturnidades fixado no número
1 contam as diuturnidades devidas e vencidas por força da
regulamentação colectiva anteriormente aplicável.
4- As diuturnidades referidas no número anterior mantêm-se, porém, com o respectivo montante inalterado.
Cláusula 52.ª
(Abono para falhas)

1- Os trabalhadores que exerçam funções de pagamento ou
recebimento têm direito a um abono mensal para falhas no
montante previsto no anexo III, enquanto se mantiverem no
exercício dessas funções.
2- Sempre que os trabalhadores referidos no número anterior sejam substituídos nas funções citadas, o trabalhador
substituto terá direito ao abono para falhas na proporção do
tempo de substituição e enquanto esta durar.
Cláusula 53.ª

Cláusula 49.ª

(Retribuição do trabalho suplementar)

(Subsídio de férias)

1- A entidade empregadora pagará a todos os trabalhado-

1- O trabalho suplementar dá direito a retribuição especial,
que será igual à retribuição normal acrescida das seguintes
percentagens:
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a) 75 % para as horas suplementares diurnas;
b) 150 % para as horas suplementares nocturnas.
2- O acréscimo referido na alínea b) do número anterior
inclui a retribuição especial por trabalho nocturno.
3- Não é exigível o pagamento de trabalho suplementar
cuja prestação não tenha sido prévia e expressamente determinada pela entidade empregadora.

Cláusula 55.ª

2- A formação profissional promovida por iniciativa das
empresas pode ser ministrada em Portugal ou no estrangeiro,
directamente pela própria entidade empregadora, por empresas do mesmo grupo empresarial ou por entidades formadoras externas acreditadas.
3- A aquisição de novos conhecimentos e competências
profissionais no âmbito de programas de formação ou aprendizagem promovidos pela empresa ou por iniciativa do trabalhador, desde que ligados à sua actividade profissional,
será tida em conta na evolução profissional do trabalhador.
4- As empresas devem elaborar planos de formação, anuais ou plurianuais, com base no diagnóstico das necessidades
de qualificação dos trabalhadores, os quais devem ser objecto de prévia informação e consulta aos trabalhadores e aos
seus representantes, nos termos legais.

(Retribuição do trabalho nocturno)

Cláusula 58.ª

Cláusula 54.ª
(Retribuição do trabalho em dias de descanso semanal ou feriados)

O trabalho prestado em dias de descanso semanal e feriados dá direito, respectivamente, a um acréscimo de 150 % e
100 % sobre a retribuição normal.

1- O trabalho nocturno será remunerado com o acréscimo
de 25 % do valor da retribuição horária a que dá direito o
trabalho equivalente durante o dia.
2- Em alternativa ao disposto no número anterior, por
acordo entre a empresa e o trabalhador, o acréscimo de pagamento de trabalho nocturno poderá ser substituído por descanso compensatório retribuído, correspondente a 50 % das
horas de trabalho nocturno realizadas.
3- Os descansos previstos no número anterior devem ser
gozados no período máximo de 4 semanas ou junto ao período de férias, segundo opção feita por acordo entre o trabalhador e a empresa.
Cláusula 56.ª
(Subsídio por IHT)

A retribuição especial mínima devida pela isenção de horário de trabalho, em referência às modalidades previstas nas
alíneas do número 2 da cláusula 20.ª (Isenção de horário de
trabalho), é a seguinte:
–– 25 % da retribuição base mensal, para as situações previstas nas alíneas a) e b);
–– 10% da retribuição base mensal para as situações previstas na alínea c).
CAPÍTULO IX

(Formação contínua)

1- Os planos de formação contínua têm de abranger, em
cada ano, um mínimo de 10 % do total dos trabalhadores
efectivos da empresa.
2- No âmbito da formação contínua certificada, será assegurado a cada trabalhador um mínimo de trinta e cinco horas
anuais de formação, aferidas em períodos de referência de
3 anos.
3- O trabalhador pode utilizar o crédito de horas estabelecido no número anterior se a formação não for assegurada
pela empresa ao longo de três anos por motivo que lhe seja
imputável, mediante comunicação prévia mínima de dez
dias.
4- O conteúdo da formação referida no número 3 é escolhido pelo trabalhador, devendo ter correspondência com a sua
actividade ou respeitar a qualificações básicas em tecnologia
de informação e comunicação, segurança, higiene e saúde no
trabalho ou em línguas estrangeiras.
5- O tempo despendido pelos trabalhadores nas acções de
formação atrás referidas será, para todos os efeitos, considerado como tempo de trabalho e submetido às disposições
deste CCT sobre a retribuição.
6- Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador tem direito a receber a retribuição correspondente ao crédito de horas para a formação que não tenha utilizado.
Cláusula 59.ª

Formação profissional e trabalhadores-estudantes

(Formação por iniciativa dos trabalhadores)

SECÇÃO I
Formação profissional
Cláusula 57.ª
(Formação profissional - Princípios gerais)

1- A formação profissional consubstancia um direito e um
dever, quer das empresas quer dos trabalhadores, e visa o
desenvolvimento certificado das qualificações dos trabalhadores e o incremento da produtividade e da competitividade
das empresas.

1- Os trabalhadores que, por sua iniciativa, frequentem
cursos ou acções de formação profissional certificada inferiores a seis meses, que não se incluam no plano anual de
formação da empresa, podem beneficiar de licenças sem retribuição, nos termos da lei.
2- Por acordo com a entidade empregadora, o trabalhador
pode beneficiar de licença de curta duração para formação
profissional certificada, sem prejuízo da retribuição e demais
regalias, que abranja parte ou a totalidade do período diário
ou semanal de trabalho, cuja duração será imputada em 50 %
no número mínimo de horas de formação previsto na cláusula anterior.
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3- A frequência dos cursos ou acções previstos nesta cláusula deve ser comunicada à entidade empregadora com a antecedência possível ou logo que o trabalhador tenha conhecimento da sua admissão no curso ou acção.

Trabalhadores-estudantes

desde que o requeira nos termos seguintes:
a) Com quarenta e oito horas de antecedência, ou sendo
inviável, logo que possível, no caso de se pretender um dia
de licença;
b) Com oito dias de antecedência, no caso de pretender
dois a cinco dias de licença;
c) Com quinze dias de antecedência, caso pretenda mais
de cinco dias de licença.

Cláusula 60.ª

CAPÍTULO X

Trabalhadores estudantes)

Segurança, higiene, prevenção e saúde no trabalho

SECÇÃO II

1- Considera-se trabalhador estudante aquele que presta
uma actividade sob autoridade e direcção de outrem e que
frequenta qualquer nível de educação escolar, incluindo cursos de pós-graduação, em instituição de ensino.
2- Os trabalhadores que frequentam cursos de formação
profissional de duração igual ou superior a seis meses são
equiparados a trabalhadores estudantes e beneficiarão de
igual tratamento, com as necessárias adaptações.
3- Os direitos dos trabalhadores estudantes ou equiparados
são os previstos na lei e nos números seguintes desta cláusula, mas a sua manutenção está condicionada à obtenção de
aproveitamento escolar, a comprovar nos termos legais.
4- As empresas devem elaborar horários de trabalho específicos para os trabalhadores-estudantes, com flexibilidade
ajustável à frequência das aulas e à inerente deslocação para
os respectivos estabelecimentos de ensino.
5- Quando não seja possível a aplicação do regime previsto no número anterior, o trabalhador estudante será dispensado até 6 horas por semana, de harmonia com a duração do
seu período normal de trabalho e as necessidades do horário,
para frequência das aulas e sem perda de quaisquer direitos,
contando esse tempo como prestação efectiva de trabalho.
6- O trabalhador-estudante tem direito a faltar justificadamente ao trabalho para prestação de provas de avaliação nos
seguintes termos:
a) Até dois dias por cada prova de avaliação, sendo um o
da realização da prova e o outro o imediatamente anterior, aí
se incluindo sábados, domingos e feriados;
b) No caso de provas em dias consecutivos ou de mais de
uma prova no mesmo dia, os dias anteriores são tantos quantas as provas de avaliação a efectuar, aí se incluindo sábados,
domingos e feriados;
c) Os dias de ausência referidos nas alíneas anteriores não
podem exceder um máximo de quatro por disciplina em cada
ano lectivo.
7- O direito a faltar nos termos referidos no número anterior só pode ser exercido em dois anos lectivos relativamente
a cada disciplina.
8- Consideram-se ainda justificadas as faltas dadas pelo
trabalhador-estudante na estrita medida das necessidades
impostas pelas deslocações para prestar provas de avaliação,
não sendo neste caso retribuídas, independentemente do número de disciplinas, mais de 10 faltas.
9- Em cada ano civil, o trabalhador estudante pode utilizar, seguida ou interpoladamente, até 10 dias úteis de licença
sem retribuição, mas sem perda de qualquer outra regalia,

Cláusula 61.ª
(Segurança, higiene e saúde no trabalho)

1- As empresas assegurarão as condições mais adequadas
em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho, garantindo a necessária formação, informação e consulta aos trabalhadores e seus representantes, no rigoroso cumprimento
das normas legais aplicáveis.
2- A organização da segurança, higiene e saúde no trabalho é da responsabilidade das empresas e visa a prevenção
dos riscos profissionais e a promoção da saúde, devendo
as respectivas actividades ter como objectivo proporcionar
condições de trabalho que assegurem a integridade física e
psíquica de todos os trabalhadores.
3- Os representantes dos trabalhadores nos domínios da
segurança, higiene e saúde no trabalho são eleitos nos termos
previstos na lei.
Cláusula 62.ª
(Medicina no trabalho)

1- As empresas assegurarão, directamente ou por contrato
externo, um serviço de medicina no trabalho que respeite o
legalmente estabelecido sobre a matéria e esteja dotado de
meios técnicos e humanos necessários para a execução das
tarefas que lhe incumbem.
2- O serviço de medicina no trabalho, de carácter essencialmente preventivo, tem por finalidade a defesa da saúde
dos trabalhadores e a vigilância das condições higiénicas do
seu trabalho.
3- Os trabalhadores ficam obrigados a submeter-se aos
exames médicos periódicos previstos na lei, bem como aos
de carácter preventivo que venham a ser determinados pelos
serviços de medicina do trabalho.
Cláusula 63.ª
(Trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida)

1- Aos trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida
deverão ser proporcionadas condições de trabalho adequadas
às suas possibilidades e os meios necessários para a sua recuperação e reconversão.
2- Em caso de incapacidade permanente parcial proveniente de doença profissional ou acidente de trabalho ao serviço
da empresa, será esta obrigada a proceder, de acordo com
as entidades oficiais, à reconversão do trabalhador afectado
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para função compatível com as diminuições verificadas.
3- O trabalhador deficiente reconvertido não poderá prestar serviços que prejudiquem a sua recuperação, de acordo
com as entidades competentes, mantendo sempre o direito
à retribuição que auferia anteriormente se esta for superior à
que corresponde às novas funções.
CAPÍTULO XI

Maternidade e paternidade

Cláusula 67.ª
(Poder disciplinar)

1- A empresa tem poder disciplinar sobre os trabalhadores
ao seu serviço, relativamente às infracções por estes praticadas e exerce-o de acordo com as normas estabelecidas na lei
e neste CCT.
2- O poder disciplinar é exercido pela entidade empregadora ou pelo superior hierárquico do trabalhador, nos termos
previamente estabelecidos por aquela.
Cláusula 68.ª

Cláusula 64.ª

(Sanções disciplinares)

(Maternidade e paternidade)

Para efeitos de aplicação plena do regime legal de protecção da maternidade e paternidade, consideram-se abrangidos
os trabalhadores que informem por escrito e com comprovativo adequado, da sua situação, a entidade empregadora.
Cláusula 65.ª
(Licenças por maternidade e paternidade)

1- As licenças por maternidade e paternidade terão a duração e obedecerão aos condicionalismos estipulados na lei.
2- Sempre que o trabalhador o desejar, tem direito a gozar
as suas férias anuais imediatamente antes ou após a licença
de maternidade ou paternidade, se daí não resultar inconveniente para o funcionamento normal da empresa.
Cláusula 66.ª
(Dispensas para consultas e assistência aos filhos)

1- As trabalhadoras grávidas têm direito a dispensa do trabalho para se deslocarem a consultas pré-natais, pelo tempo
e número de vezes necessárias e justificados, embora estas
devam, sempre que possível, ser obtidas fora das horas de
funcionamento normal da empresa.
2- Quando a consulta só for possível dentro do horário de
funcionamento normal da empresa, a trabalhadora deverá
apresentar documento comprovativo dessa circunstância e
da realização da consulta.
3- A mãe que comprovadamente amamenta o filho tem
direito a ser dispensada em cada dia de trabalho por dois
períodos distintos de duração máxima de uma hora, para
cumprimento dessa missão, durante todo o tempo que durar
a amamentação, sem perda de retribuição.
4- No caso de não haver lugar a amamentação, a mãe ou o
pai têm direito, por decisão conjunta, a dois períodos diários
de uma hora, sem perda da retribuição, para assistência aos
filhos, até 12 meses após o parto. Poderão optar por reduzir
em duas horas o seu horário de trabalho, no início ou no termo do período de trabalho diário.
CAPÍTULO XII

Disciplina

1- As sanções disciplinares aplicáveis são as seguintes:
a) Repreensão;
b) Repreensão registada;
c) Perda de dias de férias;
d) Suspensão do trabalho com perda da retribuição e de
antiguidade;
e) Despedimento sem qualquer indemnização ou compensação.
2- A perda de dias de férias não pode pôr em causa o gozo
de 20 dias úteis de férias.
3- A suspensão do trabalho com perda de retribuição não
pode exceder 20 dias por cada infracção e, em cada ano civil,
o total de 90 dias.
4- Para efeitos de graduação das sanções disciplinares, deverá atender-se à natureza e gravidade da infracção, ao grau
de culpa, ao comportamento do trabalhador, à sua personalidade e às condições particulares de serviço em que possa
ter-se encontrado no momento da infracção, à prática disciplinar da empresa e demais circunstâncias relevantes.
5- A sanção disciplinar não prejudica o direito de a empresa exigir indemnização por prejuízos ou de promover a
aplicação de sanção penal a que a infracção eventualmente
dê lugar.
CAPÍTULO XIII

Cessação do contrato de trabalho
Cláusula 69.ª
(Cessação do contrato de trabalho)

1- O regime de cessação do contrato de trabalho é aquele
que consta da legislação em vigor e no disposto nas cláusulas
deste capítulo.
2- O contrato de trabalho pode cessar por:
a) Rescisão por qualquer das partes durante o período experimental;
b) Caducidade;
c) Revogação por acordo das partes;
d) Despedimento por facto imputável ao trabalhador;
e) Despedimento colectivo;
f) Despedimento por extinção do posto de trabalho;
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g) Despedimento por inadaptação;
h) Resolução com justa causa, promovida pelo trabalhador;
i) Denúncia por iniciativa do trabalhador;
3- Cessando o contrato de trabalho, por qualquer forma, o
trabalhador tem direito a receber:
a) O subsídio de Natal proporcional aos meses de trabalho
prestado no ano da cessação;
b) A retribuição correspondente às férias vencidas e não
gozadas, bem como o respectivo subsídio;
c) A retribuição correspondente a um período de férias
proporcional aos meses de trabalho prestado no ano da cessação, bem como o respectivo subsídio.
4- Da aplicação do disposto nas alíneas b) e c) do número
anterior ao contrato cuja duração não atinja, por qualquer
causa, 12 meses, não pode resultar um período de férias
superior ao proporcional à duração do vínculo, sendo esse
período considerado para efeitos de retribuição, subsídio e
antiguidade.
5- O período de férias não gozadas por motivo de cessação do contrato de trabalho conta-se sempre para efeitos de
antiguidade.
Cláusula 70.ª
(Certificado de trabalho)

1- Em qualquer caso de cessação do contrato de trabalho,
a entidade empregadora deverá entregar ao trabalhador um
certificado de trabalho donde conste o tempo durante o qual
esteve ao serviço e o cargo ou os cargos que desempenhou.
2- O certificado não pode conter quaisquer outras referências, salvo pedido escrito do trabalhador nesse sentido.
3- Além do certificado de trabalho, o empregador é obrigado a entregar ao trabalhador outros documentos destinados
a fins oficiais que por aquele devam ser emitidos e que este
solicite, designadamente os previstos na legislação de Segurança Social.
CAPÍTULO XIV

Direitos sindicais
Cláusula 71.ª
(Direito à actividade sindical)

1- Os trabalhadores e as associações sindicais têm direito
a desenvolver actividade sindical no interior das empresas,
nomeadamente através de delegados sindicais, comissões
sindicais e comissões intersindicais, nos termos previstos na
lei e neste CCT.
2- Os delegados sindicais têm direito de afixar no interior
das instalações das empresas, em local apropriado para o
efeito reservado pela entidade empregadora, textos, convocatórias, comunicações ou informações, relativos à vida sindical e aos interesses sócio-profissionais dos trabalhadores,
bem como proceder à sua distribuição, circulando livremente
em todas as secções e dependências das empresas, sem prejuízo, em qualquer dos casos, da normal laboração.

3- As empresas são obrigadas a pôr à disposição dos delegados sindicais, desde que estes o requeiram, um local situado no interior das mesmas que seja apropriado ao exercício
das suas funções.
4- Nas instalações com mais de 150 trabalhadores tal local será cedido a título permanente e naquelas onde prestam
serviço número inferior de trabalhadores, sempre que seja
necessário.
Cláusula 72.ª
(Tempo para exercício das funções sindicais)

1- Os membros das direcções das associações sindicais beneficiam de um crédito de quarenta e oito dias anuais para o
exercício das suas funções, sem prejuízo da retribuição, só
podendo usufruir deste direito o número de dirigentes previstos na lei.
2- Os delegados sindicais dispõem, para o exercício das
suas funções, de um crédito individual de sessenta ou noventa e seis horas anuais retribuídas, consoante o delegado integre a comissão sindical ou intersindical, só podendo usufruir
deste direito os delegados sindicais que sejam eleitos dentro
dos limites e no cumprimento das formalidades previstas na
lei.
3- Sempre que pretendam exercer o direito previsto no
número anterior, os trabalhadores deverão avisar a empresa,
por escrito, logo que possível e com a antecedência mínima
de 36 horas, salvo motivo atendível.
4- Nos casos previstos no número um, sempre que a ausência prevista for superior a quinze dias, a antecedência mínima prevista no número anterior deve ser de dez dias, salvo
motivo atendível.
Cláusula 73.ª
(Direito de reunião)

1- Os trabalhadores têm o direito de reunir-se durante o
horário normal de trabalho até um período máximo de quinze horas por ano, que contarão, para todos os efeitos, como
tempo de serviço efectivo, desde que assegurem o funcionamento dos serviços de natureza urgente.
2- Os trabalhadores poderão ainda reunir-se fora do horário normal de trabalho, sem prejuízo da normalidade da
laboração em caso de trabalho por turnos ou de trabalho suplementar.
3- As reuniões referidas nos números anteriores só podem
ser convocadas pela comissão sindical ou pela comissão intersindical, na hipótese prevista no número 1, e pelas referidas comissões ou por um terço ou 50 dos trabalhadores do
respectivo estabelecimento, na hipótese prevista no número
2.
4- A convocatória das reuniões e a presença de representantes sindicais estranhos à empresa terão de obedecer aos
formalismos legais.
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a informação e consulta relativamente às matérias constantes
das suas atribuições.
2- O direito a informação e consulta abrange, para além de
outras referidas na lei ou identificadas neste CCT, as seguintes matérias:
a) A informação sobre a evolução recente e a evolução
provável das actividades da empresa e a sua situação económica;
b) A informação e consulta sobre a situação, a estrutura
e a evolução provável do emprego na empresa e sobre as
eventuais medidas de antecipação previstas, nomeadamente
em caso de ameaça para o emprego;
c) A informação e consulta sobre as decisões susceptíveis
de desencadear mudanças substanciais a nível da organização do trabalho ou dos contratos de trabalho.
3- A direcção do sindicato ou os delegados sindicais devem requerer, por escrito, ao órgão de gestão da empresa os
elementos de informação respeitantes às matérias referidas
no número anterior.
4- As informações têm de ser prestadas, por escrito, no
prazo de 10 dias, salvo se, pela sua complexidade, se justificar prazo maior, que nunca deve ser superior a 30 dias.
Cláusula 75.ª
(Quotização sindical)

1- O empregador obriga-se a enviar aos sindicatos outorgantes, até ao décimo quinto dia do mês seguinte a que respeitam, o produto das quotas dos trabalhadores, desde que
estes manifestem expressamente essa vontade mediante declaração escrita.
2- O valor da quota sindical é o que a cada momento for
estabelecido pelos estatutos dos sindicatos, cabendo a estes
informar a empresa da percentagem estatuída e respectiva
base de incidência.
Cláusula 76.ª

sindicatos signatários.
2- A comissão paritária funcionará mediante proposta de
reunião de qualquer das partes contratantes, devendo estas
reuniões ser fixadas com cinco dias de antecedência mínima,
com indicação da agenda de trabalhos, local, dia e hora da
reunião.
3- As deliberações são tomadas por unanimidade e depositadas no Ministério do Trabalho, para efeitos de publicação.
4- A comissão paritária só pode deliberar desde que estejam presentes dois representantes de cada uma das partes.
5- Compete à comissão paritária interpretar o disposto no
presente contrato.
6- As partes comunicarão uma à outra, dentro de 20 dias a
contar da publicação do contrato, a identificação dos respectivos representantes.
7- A substituição de representantes é lícita a todo o tempo,
mas só produz efeitos após a comunicação à outra parte.
Cláusula 78.ª
(Conciliação, mediação)

As partes contratantes comprometem-se a tentar dirimir
os conflitos emergentes da celebração, aplicação e revisão do
presente CCT, preferencialmente, pelo recurso à conciliação
ou mediação.
CAPÍTULO XVI

Disposições finais e transitórias
Cláusula 79.ª
(Regras de transição e integração das categorias profissionais)

1- Com efeitos a 1 de outubro de 2005, os trabalhadores
são reclassificados e integrados nas categorias profissionais
constantes do anexo I, de acordo com a tabela seguinte:

(Proteção especial dos representantes dos trabalhadores)

Categorias do CCTV de 1981

1- Os trabalhadores eleitos para as estruturas de representação colectiva não podem ser transferidos de local de trabalho sem o seu acordo, salvo quando a transferência resultar
na mudança total ou parcial do estabelecimento onde aqueles
prestam serviço.
2- A transferência dos trabalhadores referidos no número
anterior carece, ainda, de prévia comunicação à estrutura sindical a que pertencem.
CAPÍTULO XV

Relações entre os outorgantes
Cláusula 77.ª
(Comissão paritária)

1- Deverá ser criada uma comissão paritária no prazo de
trinta dias a contar da data da entrada em vigor do presente
contrato constituída por seis elementos, sendo três em representação da associação patronal e três em representação dos
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Nova designação

Ajudante de motorista

Ajudante de motorista

Analista de 1.ª e 2ª

Técnico analista químico

Analista auxiliar
Analista estagiário

Analista químico adjunto

Analista de sistemas

Analista de sistemas

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de laboratório

Contínuo (+ 1 ano e - 1ano)
Guarda (+ 1 ano e - 1 ano)
Porteiro (+ 1 ano e - 1 ano)

Auxiliar de serviços
gerais

Caixa

Caixa

Caixeiro de 1.ª, 2.ª, e 3.ª
Praticante de caixeiro do 4.º, 3.º, 2.º, 1.º ano
Ajudante de caixeiro 3.º, 2.º, 1.º ano
Conferente
Debitador

Empregado de armazém

Chefe de secção/produção
Chefe de secção/controle analítico
Chefe de secção/escritório
Chefe de secção/propaganda médica
Chefe de secção/vendas

Chefe de secção

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 18, 15/5/2019

Chefe de serviços

Chefe de serviços

Secretário de direcção

Secretário(a) de direcção

Contabilista

Contabilista

Servente de armazém

Servente

Guarda-livros

Contabilista

Técnico

Técnico especialista

Delegado de propaganda médica
Delegado propaganda médica estagiário

Delegado de informação
médica

Técnico estagiário

Técnico especialista
estagiário

Demonstrador

Demonstrador

Telefonista

Telefonista/recepcionista

Desenhador (+ 3 anos e - 3 anos)
Tirocinante de 1.º ano e de 2.º ano

Desenhador

Tesoureiro

Tesoureiro

Desenhador projectista publicitário

Desenhador publicitário

Técnico de contas

Técnico oficial de contas

Director de serviços

Director

Trabalhador de limpeza

Trabalhador de limpeza

Distribuidor

Distribuidor

Tradutor

Técnico especialista

Embalador de armazém (- 1 ano e + 1 ano)

Embalador

Vendedor

Vendedor

Embalador de produção (+ 1 ano e - 1 ano)

Embalador de produção

Vendedor especializado

Vendedor especializado

Caixeiro encarregado
Encarregado de lavandaria
Encarregado de sector
Encarregado de serviços auxiliares
Encarregado de refeitório (1.ª e 2.ª)
Fogueiro encarregado
Embalador encarregado
Preparador técnico encarregado

2- Todas as categorias profissionais não previstas na tabela
constante do número anterior são eliminadas.
Cláusula 80.ª

Encarregado

Encarregado geral de armazém
Encarregado geral de manutenção

Encarregado geral

Escriturário de 1.ª e 2.ª

Técnico administrativo

Escriturário de 3.ª
Estagiário de 1.ª, 2.ª, 3.ª

Assistente administrativo

Fogueiro de 1.ª, 2.ª, 3.ª
Ajudante ou achegador 3.º, 2.º, 1.º ano

Fogueiro

Higienizador

Analista químico auxiliar
ou/Auxiliar de laboratório
ou/Preparador técnico
auxiliar

Lavadeira (- 1 ano e + 1 ano)

Trabalhador de limpeza

Motorista de ligeiros
Motorista de pesados

Motorista (ligeiros
e pesados)

Oficial de manutenção e conservação
industrial

Técnico de manutenção e
conservação

Carpinteiro
Estocador
Pedreiro
Pintor
Afinador de máquinas
Canalizador
Lubrificador
Maçariqueiro
Maquinista de força motriz
Mecânico de automóveis
Pintor de veículos e máquinas
Serralheiro civil
Serralheiro mecânico
Soldador
Torneiro mecânico
Electricista (bobinador, alta tensão e baixa
tensão)
Jardineiro

Auxiliar de manutenção e
conservação

Operador de computador sénior
Operador de computador júnior
Programador de informática

Técnico de informática

Preparador técnico de 1.ª e 2.ª

Preparador técnico

Preparador técnico auxiliar
Preparador técnico estagiário

Preparador técnico
adjunto

Prospector de vendas

Analista de mercado

Tabela de retribuições mínimas

Durante o período compreendido entre 1 de janeiro e 31
de dezembro de 2019 aplica-se a tabela prevista no anexo II
e as cláusulas de expressão pecuniária previstas no anexo III.
Cláusula 81.ª
(Manutenção de direitos e regalias adquiridos)

Da aplicação do presente CCT não poderão resultar
quaisquer prejuízos para os trabalhadores, designadamente
baixa de categoria ou diminuição de retribuição.
Cláusula 82.ª
(Revogação da regulamentação anterior e carácter globalmente mais
favorável do CCT)

1- Com a entrada em vigor do presente contrato é revogado o CCT para a indústria farmacêutica, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), 1.ª série, n.º 21, de 8 de
junho de 1981, incluindo todas as posteriores alterações, a
última das quais publicada no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 20, de 29 de maio de 2004 e, bem assim, toda
a regulamentação colectiva de trabalho que fosse aplicável à
área e âmbito consignada na cláusula 1.ª
2- Os outorgantes do presente CCT consideram que o mesmo consagra um regime globalmente mais favorável do que
o previsto nos instrumentos de regulamentação colectiva anteriores e ora revogados.
ANEXO I

Definição de funções
Ajudante de motorista - Acompanha o motorista; vigia e
indica as manobras; arruma as mercadorias no veículo, podendo fazer a sua distribuição e a cobrança correspondente
no acto da entrega.
Analista de mercado - Verifica as possibilidades do mercado nos seus vários aspectos de gastos, poder aquisitivo e
solvabilidade; observa os produtos quanto à sua aceitação
pelo público e a melhor maneira de os vender; estuda os
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meios mais eficazes de publicidade, de acordo com as características do público a que os produtos se destinam. Pode,
eventualmente, organizar exposições.
Analista químico auxiliar - Auxilia o técnico analista químico no exercício das suas funções, nomeadamente,
manuseando reagentes e fazendo titulações. Pode proceder
à higienização, limpeza e arrumação do material utilizado.
Analista de sistemas - Concebe e projecta, no âmbito do
tratamento automático de informação as aplicações que melhor respondam aos fins em vista tendo em conta os meios
de tratamento disponíveis. Pode dirigir a instalação dos sistemas de tratamento automático da informação ou coordenar
a preparação dos programas.
Assistente administrativo - Dentro da área em que se insere, procede nomeadamente ao tratamento adequado de correspondência, documentação, valores e materiais diversos.
Prepara, colige e ordena elementos para consulta e tratamento informático. Utiliza os meios tecnológicos adequados ao
desempenho da sua função.
Auxiliar de laboratório - Procede à conservação e arrumação de material de laboratório e à lavagem, secagem e ou
esterilização do material utilizado.
Auxiliar de manutenção e conservação - Auxilia o técnico de manutenção e conservação no exercício das suas
funções. Exerce tarefas de serralheiro civil ou mecânico, soldador, electricista e outras relacionadas com a manutenção e
conservação dos equipamentos e instalações.
Preparador técnico auxiliar - Coadjuva o preparador técnico em todas as tarefas que lhe estão cometidas. Procede
manual ou mecanicamente às operações de preparação das
diversas formas farmacêuticas. Procede à operação de rotulagem, de acondicionamento ou embalagem em materiais
apropriados dos medicamentos ou produtos equiparados;
procede à higienização e arrumação do material e equipamento necessário a todas as fases de produção; assiste às linhas de produção.
Auxiliar de serviços gerais - Anuncia, acompanha e informa os visitantes; executa serviços de reprodução e endereçamento de documentos, bem como serviços gerais internos não especificados; recebe e faz a entrega de mensagens,
correspondência e objectos inerentes ao serviço interno e
externo, podendo ainda proceder a cobranças, pagamentos,
levantamentos e depósitos.
Caixa - Tem a seu cargo as operações da caixa e registo
do movimento relativo a transacções respeitantes à gestão
da empresa; recebe numerário e outros valores e verifica se
a sua importância corresponde à indicada nas notas de venda
ou nos recibos. Pode preparar os fundos destinados a serem
depositados e tomar as disposições necessárias para os levantamentos.
Empregado de armazém - Trabalhador responsável pelas operações de entrada, saída e trânsito de mercadorias e
outros materiais, executando ou fiscalizando os respectivos
documentos; colabora com o seu superior hierárquico na
organização material do armazém e responsabiliza-se pela
arrumação, reposição e conservação das mercadorias e ou
materiais, verificando também os respectivos prazos de validade; trata de toda a documentação inerente à actividade do

armazém e colabora na execução de inventários.
Chefe de secção - Desempenha, sob a orientação do seu
superior hierárquico funções de chefia, coordenação e supervisão e ou controle da execução do trabalho efectuado por
um grupo de trabalhadores.
Chefe de serviços - Desempenha, sob a orientação do seu
superior hierárquico, funções de chefia, coordenação e supervisão e controle da execução do trabalho efectuado por
outros trabalhadores das secções do departamento.
Contabilista - Organiza, trata, regista e arquiva os documentos relativos à actividade contabilística da empresa, em
conformidade com as normas e disposições legais. Prepara
a documentação necessária ao cumprimento das obrigações
legais e procede à elaboração de relatórios periódicos sobre
a situação económica da empresa. Pode registar e controlar
as operações bancárias.
Delegado de informação médica - Promove a apresentação e divulgação de informação técnica e científica, junto da
classe médica, farmacêutica e entidades paramédicas, compreendendo medicina humana e veterinária, de especialidades farmacêuticas, produtos dietéticos, de puericultura ou
quaisquer outros produtos ou materiais utilizados sob orientação médica ou aconselhamento farmacêutico; apresenta
relatórios da sua actividade. Pode acompanhar ensaios ou
testes da aplicação dos produtos.
Demonstrador - Faz demonstrações de artigos em estabelecimentos comerciais, por grosso e a retalho, estabelecimentos industriais, exposições ou no domicílio, antes ou
depois da venda.
Desenhador - Desenha as peças até ao pormenor necessário para a sua ordenação e execução da obra, a partir de
elementos que lhe sejam fornecidos ou por ele escolhidos,
utilizando conhecimentos dos materiais e dos processos de
execução, consoante o seu grau de habilitação profissional e
a correspondente prática do sector; efectua cálculos complementares requeridos pela natureza do projecto. Consulta o
responsável do projecto acerca das modificações que julgar
necessárias ou convenientes.
Desenhador publicitário - Cria, esboça e maquetiza todo
o material de artes gráficas necessário à empresa, nomeadamente de publicidade, tal como: brochuras, folhetos, literaturas, cartazes, stands, montras, etc. Pode acompanhar a
orçamentação e execução final dos trabalhos, observando e
indicando, se necessário, normas e especificações a serem
cumpridas.
Director - Estuda, organiza, dirige e coordena, nos limites dos poderes de que está investido, as actividades da empresa, ou de um ou vários dos seus departamentos.
Distribuidor - Executa serviços externos, distribuindo
as mercadorias por clientes ou sectores de vendas, podendo
acompanhar o motorista. Pode, complementarmente, arrumar, acondicionar e ou desembalar os produtos, com vista à
sua expedição ou armazenamento.
Embalador - Acondiciona, desembala e movimenta os
produtos, com vista à sua expedição ou armazenamento;
aplica rótulos ou etiquetas nas embalagens para a sua conveniente identificação; utiliza métodos manuais ou mecânicos
no exercício das suas funções.
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Embalador de produção - Procede a operações de rotulagem, de acondicionamento e embalagem das especialidades
farmacêuticas. Pode proceder à higienização do material necessário a todas as fases da produção.
Encarregado - Orienta um grupo de trabalhadores segundo directrizes fixadas superiormente, exigindo conhecimentos dos processos de actuação.
Encarregado geral - Desempenha, sob a orientação do
seu superior hierárquico, funções de chefia, coordenação e
supervisão e ou controle da execução do trabalho efectuado
e de toda a actividade da unidade funcional, assumindo a
responsabilidade pelo seu bom funcionamento.
Especialista de aplicações - Faz demonstrações e instalações de sistemas de diagnóstico; selecciona e prepara todo o
material necessário para as demonstrações e/ou instalações;
resolve problemas dos clientes decorrentes da utilização dos
reagentes e/ou equipamentos; colabora com o serviço de assistência técnica na resolução de problemas, na definição de
regras de manutenção e na sua implementação, dá formação sobre equipamentos e reagentes, quer aos elementos da
equipa de vendas, quer de assistência técnica; dá formação a
clientes; mantém actualizadas as informações sobre clientes.
Pode ter responsabilidade comercial relativa a alguns produtos e/ou clientes.
Fogueiro - Alimenta e conduz os geradores de vapor
(caldeiras), competindo-lhe, além do estabelecido pelo regulamento da profissão de fogueiro, fazer reparações de conservação e manutenção nos geradores de vapor (caldeiras) e
providenciar pelo bom funcionamento de todos os auxiliares
e acessórios na central de vapor.
Gestor de produto - Compete-lhe, sob a responsabilidade do seu superior hierárquico, desenvolver as estratégias
e os planos promocionais para estimular o conhecimento e
as necessidades dos produtos que lhe estão confiados, assegurando que tais estratégias são continuadas pelas forças de
venda e materializadas nas actividades que os seus agentes
desenvolvem no mercado. Pode controlar ou ser responsável
pela execução de orçamentos promocionais. Participa nas
actividades de formação.
Monitor de ensaios clínicos - Compete-lhe a responsabilidade pela implementação, gestão, monitorização e acompanhamento dos ensaios clínicos realizados pela empresa.
Avalia os resultados monitorizados e elabora os respectivos
relatórios e documentação científica. Assegura o recrutamento dos médicos participantes nos estudos e todos os demais contactos necessários
Motorista (ligeiros/pesados) - Conduz veículos automóveis; zela pela boa conservação e limpeza dos mesmos e pela
carga que transporta, procedendo à sua carga e descarga. Poderá exercer acessória e/ou temporariamente as funções de
auxiliar de serviços gerais.
Preparador técnico - Organiza e executa tarefas de pesagem e ou conferência de pesos das matérias-primas componentes da fórmula farmacêutica ou equiparada a fabricar;
mistura-as e manipula-as segundo especificações técnicas
até à obtenção das várias formas farmacêuticas; acompanha
as várias operações de fabrico.
Secretário(a) de direcção - Ocupa-se do secretariado

específico da administração ou direcção da empresa. Entre
outras, competem-lhe normalmente as seguintes funções: redigir actas das reuniões de trabalho; assegurar, por sua própria iniciativa, o trabalho de rotina diário do gabinete; providenciar pela realização de assembleias-gerais, reuniões de
trabalho, contratos, escrituras e manter actualizada a agenda
de trabalho dos profissionais que secretaria.
Servente - Executa, no estabelecimento ou armazém, tarefas indiferenciadas.
Técnico especialista - Executa tarefas de natureza técnica no âmbito da sua qualificação profissional e que exigem
especiais conhecimentos e uma formação académica de nível superior, adequada à função a que está adstrito, segundo
as directrizes definidas pelos superiores hierárquicos. Pode
orientar, sob o ponto de vista técnico, outros trabalhadores.
Curso superior adequado
Estágio de 1 ano como técnico especialista estagiário.
Técnico especialista estagiário - Executa tarefas, sob
orientação de um técnico especialista ou de outro trabalhador de categoria superior à sua, de natureza técnica no âmbito da sua qualificação profissional e que exigem especiais
conhecimentos e uma formação académica de nível superior,
adequada à função a que está adstrito.
Curso superior adequado
Após 1 ano de permanência nesta categoria ascende a
técnico especialista.
Técnico - Executa tarefas que exigem conhecimentos
adequados à função a que está adstrito, segundo as directrizes definidas pelos superiores hierárquicos. Pode orientar,
sob o ponto de vista técnico, outros trabalhadores.
Técnico administrativo - Organiza e executa actividades
técnico-administrativas diversificadas no âmbito de uma ou
mais áreas funcionais da empresa. Elabora estudos e executa funções que requerem conhecimentos técnicos de maior
complexidade e tomada de decisões correntes. Pode coordenar funcionalmente, se necessário, a actividade de outros
profissionais administrativos.
Habilitações mínimas para admissão: 12.º ano de escolaridade.
Técnico de análise química - Organiza e executa tarefas
de recolha das amostras de produtos a analisar, efetua análises de matérias-primas, dos produtos nas suas diversas fases
de fabricação e dos produtos acabados, incluindo os ensaios
de toxicidade, de pirogénio e os de estabilidade, a efectuar
durante o período de validade, tendo em vista, nomeadamente, determinar ou controlar a sua composição quantitativa e
ou qualitativa.
Técnico de informática - A partir de especificações recebidas, instala, mantém e coordena o funcionamento de diverso software, hardware e sistemas de telecomunicações, a
fim de criar um ambiente informático estável que responda
às necessidades da empresa. Pode integrar equipas de desenvolvimento na área da informática, concebendo, adaptando
e implementando aplicações. Mantém um suporte activo ao
utilizador, executando treino específico e participando em
programas de formação.
Técnico de manutenção e conservação - Instala, conserva e repara todo o tipo de máquinas e instalações, asseguran-
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do a inspecção periódica do seu funcionamento. Guia-se por
esquemas e outras especificações técnicas.
Técnico oficial de contas - Trabalhador que, reunindo os
requisitos legais necessários para o exercício da profissão,
planifica, organiza e coordena a execução da contabilidade
e aconselha a direcção sobre problemas de natureza contabilística e fiscal. É responsável pela regularidade técnica,
nas áreas contabilística e fiscal. Assina, em conjunto com a
administração da empresa, as declarações fiscais e outros documentos conexos.
Telefonista/recepcionista - Presta serviço numa central
telefónica, transmitindo aos telefones internos as chamadas recebidas e estabelecendo ligações internas ou para o
exterior. Responde a pedidos de informações telefónicas e
desempenha outras tarefas, nomeadamente as relacionadas
com a recepção, encaminhamento de visitantes, abertura,
distribuição e registo de correspondência.
Tesoureiro - Gere a tesouraria, tendo a responsabilidade
dos valores que lhe estão confiados; verifica as diversas caixas e confere as respectivas existências; prepara os fundos
para serem depositados nos bancos e toma as disposições
necessárias para as operações financeiras; verifica, periodicamente, se o montante dos valores coincide com o que os
livros indicam. Pode, por vezes, autorizar certas despesas e
executar outras tarefas relacionadas com as operações financeiras. Elabora os orçamentos de tesouraria. Mantém actualizada a base de dados do mercado financeiro.
Trabalhador de limpeza - Executa tarefas relacionadas
com limpeza, lavagem e arrumação.
Vendedor - Solicita encomendas, promove e vende mercadorias, no estabelecimento ou fora dele; transmite as encomendas ao escritório ou delegação a que se encontra adstrito,
envia relatórios de actividade.
Vendedor especializado - Vende mercadorias cujas características e ou funcionamento se revestem de complexidade
elevada que requeiram formação técnico-científica complementar.

2 031,00

II

Chefe de serviços

1 615,00

III

Técnico oficial de contas
Analista de sistemas

1 436,00

IV

Chefe de secção
Contabilista
Encarregado geral
Gestor de produto
Monitor de ensaios clínicos
Técnico especialista
Tesoureiro

1 197,00

VII

Auxiliar de serviços gerais
Ajudante de motorista
Demonstrador
Distribuidor
Embalador
Embalador de produção
Telefonista/rececionista

637,00

VIII

Auxiliar de laboratório
Trabalhador de limpeza
Servente

610,00

Cláusula 29.ª (Refeições)

15,10€

Cláusula 30.ª (Viagem em serviço)

59,10€

Cláusula 50.ª (Subsídio de refeição)

7,00€

Cláusula 51.ª (Diuturnidades)

6,20€

Cláusula 52.º (Abono para falhas)

Retribuições

Diretor

762,00

Valor das cláusulas de expressão pecuniária
(Cláusula 80.ª)

(Valores em euros)

I

VI

Analista químico adjunto
Assistente administrativo
Auxiliar de manutenção e conservação
Caixa
Empregado de armazém
Estagiário das categorias profissionais do
nível V (*)
Desenhador
Fogueiro
Motorista
Preparador técnico-adjunto
Vendedor

ANEXO III

Retribuições base mensais mínimas (Cláusula 80.ª)

Categorias

947,00

(*) O estágio não pode ter duração superior a 1 ano, findo o qual o
trabalhador passará ao grupo V.

ANEXO II

Níveis

V

Analista de mercado
Delegado de informação médica
Desenhador publicitário
Encarregado
Especialista de aplicações
Preparador técnico
Secretário(a) de direção
Técnico
Técnico administrativo
Técnico analista químico
Técnico de informático
Técnico de manutenção e conservação
Técnico especialista estagiário
Vendedor especializado

38,00€

Declaração
Para cumprimento do disposto na alínea g) do número
1 do artigo 492.º, conjugado com o artigo 496.º do Código
do Trabalho, declara-se que serão potencialmente abrangidos pela presente convenção coletiva de trabalho duzentas e
oitenta empresas e cinco mil trabalhadores.
Lisboa, 4 de abril de 2019.
Pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica APIFARMA:
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Cláusula 79.ª

Pedro Miguel Martins Gonçalves Caridade de Freitas,
na qualidade de mandatário.
Pela Federação de Sindicatos da Indústria, Energia e
Transportes - COFESINT, em representação das seguintes
organizações sindicais filiadas:
SINDEQ - Sindicato das Indústrias e Afins.
SITEMAQ - Sindicato da Marinha Mercante, Indústrias
e Energia.
e em representação da FE - Federação dos Engenheiros, que
para o efeito a credenciou, e que representa os seguintes sindicatos:

Tabela de retribuições mínimas

Durante o período compreendido entre 1 de janeiro e 31
de dezembro de 2019 aplica-se a tabela prevista no anexo II
e as cláusulas de expressão pecuniária previstas no anexo III.
ANEXO II

Retribuições base mensais mínimas (Cláusula 79.ª)

SNEET - Sindicato Nacional dos Engenheiros, Engenheiros Técnicos e Arquitetos.
SERS - Sindicato dos Engenheiros.
SEMM - Sindicato dos Engenheiros da Marinha Mercante:

				
Níveis

2 031.00

II

Chefe de serviços

1 615.00

III

Técnico oficial de contas
Analista de sistemas

1 436.00

IV

Chefe de secção
Contabilista
Encarregado geral
Gestor de produto
Monitor de ensaios clínicos
Técnico especialista
Tesoureiro

1 197.00

V

Analista de mercado
Delegado de informação médica
Desenhador publicitário
Encarregado
Especialista de aplicações
Preparador técnico
Secretário(a) de direção
Técnico
Técnico administrativo
Técnico analista químico
Técnico de informático
Técnico de manutenção e
conservação
Técnico especialista estagiário
Vendedor especializado

947.00

VI

Analista químico adjunto
Assistente administrativo
Auxiliar de manutenção e
conservação
Caixa
Empregado de armazém
Estagiário das categorias
profissionais do nível V (*)
Desenhador
Fogueiro
Motorista
Preparador técnico-adjunto
Vendedor

762.00

VII

Auxiliar de serviços gerais
Ajudante de motorista
Demonstrador
Distribuidor
Embalador
Embalador de produção
Telefonista/rececionista

637.00

CAPÍTULO I

Área, âmbito, vigência e denúncia do CCT
Cláusula 1.ª
Área e âmbito

O presente CCT aplica-se a todo o território nacional à
atividade industrial farmacêutica e obriga, por um lado, as
empresas representadas pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica - APIFARMA e, por outro lado, os trabalhadores ao serviço daquelas empresas que desempenhem
funções inerentes às categorias e profissões previstas nesta
convenção ou a elas equiparadas nos termos do número 2
da cláusula 9.ª, representados pelas organizações sindicais
outorgantes.
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Retribuições

Diretor

Contrato coletivo entre a Associação Portuguesa da
Indústria Farmacêutica - APIFARMA e o Sindicato
dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo - SITESE - Alteração
salarial e outras e texto consolidado
Alteração ao contrato colectivo de trabalho, publicado
integralmente no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 29, de
8 de agosto de 2016, com a última revisão revisão no Boletim
do Trabalho e Emprego, n.º 22, de 15 de junho de 2018.

Categorias

I

José Luis Carapinha Rei, na qualidade de mandatário.
Depositado em 29 de abril de 2019, a fl. 91 do livro n.º
12 com o n.º 106/2019, nos termos do artigo 494.º do Código
do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro.

(Valores em euros)

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 18, 15/5/2019

VIII

Auxiliar de laboratório
Trabalhador de limpeza
Servente

610.00

(*) O estágio não pode ter duração superior a 1 ano, findo o qual o
trabalhador passará ao grupo V.

funções inerentes às categorias e profissões previstas nesta
convenção ou a elas equiparadas nos termos do número 2
da cláusula 9.ª, representados pelas organizações sindicais
outorgantes.
Cláusula 2.ª

ANEXO III

Vigência, denúncia e revisão

Valor das cláusulas de expressão pecuniária
(Cláusula 79.ª)
Cláusula 29.ª (Refeições)

15.10

Cláusula 30.ª (Viagem em serviço)

59.10

Cláusula 50.ª (Subsídio de refeição)

7.00

Cláusula 51.ª (Diuturnidades)
Cláusula 52.º (Abono para falhas)

6.20
38.00

Declaração
1- Para cumprimento do disposto na alínea g) do número
1 do artigo 492.º, conjugado com o artigo 496.º do Código
do Trabalho, declara-se que serão potencialmente abrangidos pela presente convenção coletiva de trabalho duzentas e
oitenta empresas e cinco mil trabalhadores.
2- Esta convenção é considerada pelas partes contratantes,
em todas as suas cláusulas, como globalmente mais favorável e substitui todos os instrumentos de regulamentação
colectiva anteriormente aplicáveis.

1- O presente CCT entra em vigor no dia 1 do mês seguinte
ao da sua publicação no Boletim do Trabalho e Emprego e
terá um prazo de vigência de 24 meses, salvo o disposto no
número seguinte.
2- A tabela de retribuições mínimas e as cláusulas de expressão pecuniária têm um prazo de vigência de 12 meses,
podendo ser revistas anualmente, e produzem efeitos a 1 de
janeiro de cada ano.
3- O presente CCT pode ser denunciado por qualquer das
partes, decorridos que sejam 20 ou 9 meses, conforme se trate de situações previstas no número 1 ou no número 2 da
presente cláusula, com a antecedência de, pelo menos, 30
dias em relação ao final do respetivo prazo de vigência.
4- A parte que recebe a denúncia deve responder no prazo
de 30 dias após a receção da proposta, devendo a resposta, devidamente fundamentada, exprimir, pelo menos, uma
posição relativa a todas as matérias da proposta, aceitando,
recusando ou contrapropondo.
CAPÍTULO II

Constituição da relação de trabalho

Lisboa, 4 de abril de 2019.
Pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica APIFARMA:
Pedro Miguel Martins Gonçalves Caridade de Freitas,
na qualidade de mandatário.
Pelo Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços,
Comércio, Restauração e Turismo - SITESE:
rio.

Cláusula 3.ª
Condições específicas de admissão

Para além dos requisitos estabelecidos na lei, constituem
condições específicas de admissão, relativamente ao exercício de certas atividades profissionais abrangidas pelo presente CCT, as previstas no anexo I.

Carlos Manuel Dias Pereira, na qualidade de mandatá-

Cláusula 4.ª
Contrato de trabalho

Texto consolidado
CAPÍTULO I

Área, âmbito, vigência e denúncia do CCT
Cláusula 1.ª
Área e âmbito

O presente CCT aplica-se a todo o território nacional à
atividade industrial farmacêutica e obriga, por um lado, as
empresas representadas pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica - APIFARMA e, por outro lado, os trabalhadores ao serviço daquelas empresas que desempenhem

1- O contrato de trabalho deverá constar de documento
escrito e assinado por ambas as partes, em duplicado, sendo um exemplar para a empresa e outro para o trabalhador,
e deverá conter, sem prejuízo das exigências materiais e de
forma previstas para a celebração de contratos a termo, os
seguintes elementos:
a) Nome completo;
b) Categoria profissional;
c) Período normal de trabalho;
d) Retribuição;
e) Local de trabalho;
f) Condições particulares de trabalho, quando existam;
g) Data de início do contrato.
2- No ato de admissão serão fornecidos ao trabalhador os
regulamentos internos da empresa, caso existam.
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Cláusula 5.ª

Cláusula 8.ª

Contrato de trabalho a termo

1- A celebração de contratos de trabalho a termo só é admitida, nas situações e com as formalidades previstas na lei,
para fazer face a necessidades temporárias da empresa e apenas pelo período estritamente necessário à satisfação dessas
necessidades.
2- As normas deste CCT são aplicáveis aos trabalhadores
contratados a termo, exceto se se mostrarem incompatíveis
com a duração do contrato.
3- Os trabalhadores contratados a termo, em igualdade de
condições com outros candidatos, têm preferência na admissão para postos de trabalho efetivos na empresa.
Cláusula 6.ª
Normas especiais aplicáveis aos contratos a termo

1- Consideram-se como correspondendo a necessidades
temporárias da empresa a contratação de trabalhadores para
a realização de ensaios clínicos, temporalmente definidos,
nos locais legalmente autorizados para o efeito, em funções
de monitoria e sua coordenação, ou de apoio especializado
àquelas funções.
2- Exclusivamente no caso da contratação de trabalhadores prevista no número anterior, a cessação do contrato a
termo por motivo não imputável ao trabalhador não impede
uma nova admissão para o mesmo posto de trabalho, desde
que a necessidade que fundamente a contratação não fosse
conhecida à data da celebração do anterior contrato de trabalho a termo relativo ao mesmo posto de trabalho.
3- No caso de o contrato a termo ser celebrado com fundamento na necessidade de substituir, direta ou indiretamente,
um trabalhador que se encontre impedido de trabalhar, nomeadamente por doença, férias ou licença, o início e a cessação de produção de efeitos do contrato a termo pode ser
estipulado de acordo com os seguintes limites:
a) O contrato a termo poderá iniciar a sua produção de
efeitos até ao máximo de 30 dias antes do início da ausência
do trabalhador, no caso de esta ser previsível;
b) A cessação do contrato a termo pode ocorrer até ao limite de 30 dias a contar do regresso, ou cessação do impedimento, do trabalhador substituído.

Período experimental

1- Nos contratos de trabalho por tempo indeterminado haverá, salvo estipulação expressa em contrário, um período
experimental com a duração máxima de:
a) 90 dias, para os trabalhadores enquadrados nos níveis
salariais VI, VII e VIII;
b) 180 dias, para os trabalhadores enquadrados nos níveis
salariais III, IV e V;
c) 240 dias, para os trabalhadores enquadrados nos níveis
salariais I e II.
2- Para os trabalhadores contratados a termo, seja qual for
o seu enquadramento salarial, o período experimental será
de 30 dias, ou de 15 dias se o contrato tiver duração inferior
a seis meses.
3- Durante o período experimental, salvo acordo escrito
em contrário, qualquer das partes pode rescindir o contrato
de trabalho sem aviso prévio e sem necessidade de invocação
de justa causa, não havendo direito a qualquer indemnização.
4- Tendo o período experimental durado mais de 60 dias,
para denunciar o contrato nos termos previstos no número
anterior a empresa tem de dar um aviso prévio de 10 dias ou
pagar ao trabalhador uma importância correspondente.
5- Por acordo escrito entre as partes o período experimental pode ser eliminado ou diminuída a sua duração.
CAPÍTULO III

Classificação profissional e funções
Cláusula 9.ª
Classificação profissional

1- A entidade empregadora classificará os trabalhadores
abrangidos por este contrato segundo as funções efetivamente desempenhadas e de acordo com o disposto no anexo I.
2- Poderão ser atribuídas outras designações profissionais,
por razões de organização interna ou representação externa,
mas sem prejuízo da sua equiparação para efeitos de enquadramento profissional e de retribuição, a uma das categorias
e carreiras previstas neste CCT.

Cláusula 7.ª

Cláusula 10.ª

Comissão de serviço

1- Podem ser exercidos em regime de comissão de serviço
os cargos de administração e de gerência, de direção e as
funções de secretariado pessoal relativas aos titulares desses
cargos, bem como, atendendo à especial relação de confiança
que envolvem, as de chefe de serviços e gestor de produto.
2- Podem ainda ser exercidas em regime de comissão de
serviço as funções de delegado de informação médica, desde
que o trabalhador esteja vinculado à empresa por contrato de
trabalho e a duração da comissão de serviço não ultrapasse
seis meses, renovável por igual período.
3- O acordo relativo ao exercício de cargos em regime de
comissão de serviço está sujeito a forma escrita, devendo ser
assinado por ambas as partes.

Flexibilidade funcional

1- O trabalhador deve, em princípio, exercer uma atividade correspondente à categoria para que foi contratado.
2- A entidade empregadora pode encarregar o trabalhador
de desempenhar outras atividades para as quais tenha qualificação e capacidade e que tenham afinidade ou ligação funcional com as que correspondem à sua função normal, ainda
que não compreendidas na definição da categoria respetiva,
desde que o exercício das mesmas não implique a sua desvalorização profissional.
3- O disposto no número anterior só é aplicável se o desempenho das funções inerentes à sua categoria profissional
normal se mantiver como atividade principal do trabalhador,
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não podendo, em caso algum, as atividades exercidas acessoriamente determinar a sua desvalorização profissional ou a
diminuição da sua retribuição.
4- No caso de às atividades acessoriamente exercidas corresponder retribuição mais elevada, o trabalhador terá direito
a esta.
5- Salvo estipulação em contrário, a entidade empregadora
pode, quando o interesse da empresa o exija, encarregar temporariamente o trabalhador de funções não compreendidas
na atividade contratada, desde que a ordem de alteração seja
justificada, com indicação do tempo previsível e tal alteração
não implique diminuição da retribuição, nem modificação
substancial da posição do trabalhador.
6- Quando aos serviços temporariamente desempenhados,
nos termos do número anterior, corresponder um tratamento
mais favorável, o trabalhador terá direito a esse tratamento.
Cláusula 11.ª
Substituição temporária

1- Sempre que um trabalhador substitua outro de profissão
ou categoria profissional superior à sua, passará a receber
a retribuição do substituído, desde que a substituição tenha
duração igual ou superior a um dia de trabalho.
2- Quando, terminado o impedimento cuja duração seja
igual ou superior à referida no número anterior, não se verifique o regresso do substituído ao seu lugar, seja qual for
o motivo, o substituto passa à categoria do substituído se,
30 dias após o conhecimento do termo do impedimento pela
entidade empregadora, esta não comunicar ao trabalhador
substituto que regressa às suas anteriores funções e retribuição.
3- Os efeitos previstos no número anterior nunca se poderão verificar em relação a profissões ou categorias profissionais para as quais sejam exigidas condições específicas que
o trabalhador substituto não possua.
CAPÍTULO IV

Direitos, deveres e garantias
Cláusula 12.ª
Deveres do empregador

Sem prejuízo de outras obrigações, o empregador deve:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições do presente contrato e dos regulamentos internos da empresa;
b) Respeitar e tratar com urbanidade e probidade o trabalhador;
c) Pagar pontualmente a retribuição, que deve ser justa e
adequada ao trabalho;
d) Proporcionar boas condições de trabalho, tanto do ponto de vista físico como moral;
e) Contribuir para a elevação do nível de produtividade do
trabalhador, nomeadamente proporcionando-lhe formação
profissional;
f) Facilitar aos trabalhadores-estudantes a frequência de
cursos nos termos legais;

g) Respeitar a autonomia técnica do trabalhador que exerça atividades cuja regulamentação profissional a exija;
h) Possibilitar o exercício de cargos em organizações representativas dos trabalhadores;
i) Prevenir riscos e doenças profissionais, tendo em conta a proteção da segurança e saúde do trabalhador, devendo
indemnizá-lo dos prejuízos resultantes de acidentes de trabalho;
j) Adotar, no que se refere à higiene, segurança e saúde no
trabalho, as medidas que decorram, para a empresa, estabelecimento ou atividade, da aplicação das prescrições legais e
convencionais vigentes;
k) Fornecer ao trabalhador a informação e a formação adequadas à prevenção de riscos de acidente e doença;
l) Manter permanentemente atualizado o registo do pessoal em cada um dos seus estabelecimentos, com indicação
dos nomes, datas de nascimento e admissão, modalidades
dos contratos, categorias, promoções, retribuições, datas de
início e termo das férias e faltas que impliquem perda da
retribuição ou diminuição dos dias de férias, esclarecendo
o trabalhador que o solicite sobre todos os aspetos do seu
processo individual;
m) Prestar ao sindicato todos os esclarecimentos de natureza profissional que lhe sejam pedidos sobre os trabalhadores
ao seu serviço, desde que nele inscritos, e sobre quaisquer
outros factos que se relacionem com o cumprimento do presente contrato.
Cláusula 13.ª
Deveres dos trabalhadores

1- Sem prejuízo de outras obrigações, o trabalhador deve:
a) Cumprir as disposições do presente contrato e os regulamentos internos da empresa;
b) Respeitar e tratar com urbanidade e probidade o empregador, os superiores hierárquicos, os companheiros de trabalho e as demais pessoas que estejam ou entrem em relação
com a empresa;
c) Comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade;
d) Realizar o trabalho com zelo e diligência;
e) Cumprir as ordens e instruções do empregador em tudo
o que respeite à execução e disciplina do trabalho, salvo na
medida em que se mostrem contrárias aos seus direitos e garanzias;
f) Guardar lealdade à empresa, nomeadamente não negociando por conta própria ou alheia em concorrência com ela,
nem divulgando informações referentes à sua organização,
métodos de produção ou negócios;
g) Velar pela conservação e boa utilização dos bens relacionados com o seu trabalho que lhe forem confiados pela
empresa;
h) Promover ou executar todos os atos tendentes à melhoria da produtividade da empresa;
i) Frequentar os cursos de aperfeiçoamento ou de formação profissional que a empresa promova ou subsidie;
j) Informar com verdade, isenção e espírito de justiça a
respeito dos seus subordinados;
k) Acompanhar com todo o interesse a aprendizagem dos
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que ingressam na profissão, prestando-lhes, em matéria de
serviço, todos os conselhos e ensinamentos solicitados;
l) Cooperar na empresa, estabelecimento ou serviço para
a melhoria do sistema de segurança, higiene e saúde no trabalho, nomeadamente por intermédio dos representantes dos
trabalhadores eleitos para esse fim;
m) Cumprir as prescrições de segurança, higiene e saúde
no trabalho estabelecidas nas disposições legais e neste CCT,
bem como as ordens dadas pelo empregador.
2- O dever de obediência, a que se refere a alínea e) do
número anterior, respeita tanto às ordens e instruções dadas
diretamente pelo empregador como às emanadas dos superiores hierárquicos do trabalhador, dentro dos poderes que
por aquele lhes forem atribuídos.
Cláusula 14.ª
Garantias dos trabalhadores

1- É proibido ao empregador:
a) Opor-se, por qualquer forma, a que o trabalhador exerça os seus direitos, bem como despedi-lo, aplicar-lhe outras
sanções ou tratá-lo desfavoravelmente por causa desse exercício;
b) Obstar, injustificadamente, à prestação efetiva do trabalho;
c) Exercer pressão sobre o trabalhador para que atue no
sentido de influir desfavoravelmente nas condições de trabalho dele ou dos companheiros;
d) Diminuir a retribuição, salvo nos casos previstos na lei
e neste CCT;
e) Baixar a categoria do trabalhador, salvo nos casos previstos neste CCT;
f) Transferir o trabalhador para outro local de trabalho,
salvo nos casos previstos neste CCT, ou quando haja acordo;
g) Ceder trabalhadores do quadro de pessoal próprio para
utilização de terceiros que sobre esses trabalhadores exerçam os poderes de autoridade e direção próprios do empregador ou por pessoa por ele indicada, salvo nos casos especialmente previstos;
h) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou a utilizar serviços fornecidos pela empresa ou por pessoa por ela indicada;
i) i) Explorar, com fins lucrativos, quaisquer cantinas, refeitórios, economatos ou outros estabelecimentos diretamente relacionados com o trabalho para fornecimento de bens ou
prestação de serviços aos trabalhadores;
j) Fazer cessar o contrato e readmitir o trabalhador, mesmo com o seu acordo, havendo o propósito de o prejudicar
em direitos ou garantias decorrentes da antiguidade;
k) Obrigar o trabalhador a trabalhar com máquinas ou
veículos, relativamente aos quais se comprove, através da
entidade oficial competente, não possuírem condições de segurança.
2- A prática, por parte da entidade empregadora, de qualquer ato em contravenção das garantias dos trabalhadores dá
ao trabalhador a faculdade de rescindir o contrato, com direito a ser indemnizado nos termos da lei.

CAPÍTULO V

Tempo de trabalho
Cláusula 15.ª
Duração do trabalho

1- O período normal de trabalho semanal não poderá ser
superior a 40 horas, sem prejuízo dos períodos de menor duração já acordados entre entidades patronais e trabalhadores.
2- O período de trabalho diário deverá ser interrompido
por um período para refeição e descanso não inferior a trinta
minutos nem superior a duas horas, não sendo exigível em
nenhum caso a prestação de mais de seis horas de trabalho
consecutivas.
3- Para além do intervalo de descanso previsto no número
anterior, sempre que a prestação de trabalho seja superior a
cinco horas consecutivas, deve convencionar-se outro com a
frequência e a duração que as partes acordarem, mas não inferior a quinze minutos, sendo o mesmo considerado tempo
de trabalho efetivo.
Cláusula 16.ª
Adaptabilidade na organização da duração do trabalho

1- Os períodos de trabalho diário e semanal podem ser
modelados dentro de um período de referência com o limite
máximo de seis meses, no respeito pelas seguintes regras:
a) O período normal de trabalho diário não pode ultrapassar as 10 horas;
b) O período normal de trabalho semanal não pode ultrapassar as 50 horas;
c) Nas semanas em que, por força da definição da duração
do trabalho em termos médios, haja uma redução da jornada
diária, esta não poderá ultrapassar as duas horas;
d) Por acordo entre o empregador e os trabalhadores, a redução do tempo de trabalho diário e semanal para efeitos do
cálculo, em termos médios, pode ser compensada pela redução da semana de trabalho em dias ou meios-dias de descanso ou pela junção ao período de férias;
e) As alterações ao horário de trabalho decorrentes da aplicação desta cláusula têm de ser comunicadas aos trabalhadores envolvidos com a antecedência mínima de 21 dias, podendo esta antecedência ser diminuída com o acordo escrito
dos trabalhadores;
f) As alterações que comprovadamente impliquem acréscimo de despesas para o trabalhador conferem o direito à
correspondente compensação económica.
2- Entre dois períodos diários consecutivos de trabalho
normal é garantido aos trabalhadores um período de descanso de onze horas consecutivas.
3- Nos dias em que por força da modelação do horário de
trabalho o período normal de trabalho seja superior a oito
horas, é aplicável o disposto no número 5 da cláusula 22.ª,
«Trabalho suplementar».
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Cláusula 17.ª
Descanso semanal e complementar

Os dias de descanso semanal obrigatório e complementar
são, respetivamente, o domingo e o sábado ou os períodos
previstos nas escalas de turnos rotativos dos regimes de laboração contínua ou semicontínua.
Cláusula 18.ª
Horário de trabalho - Definição e princípio geral

1- Entende-se por horário de trabalho a determinação das
horas do início e do termo do período normal de trabalho
diário ou, no caso da cláusula 19.ª, «Horário flexível», dos
respetivos limites, bem como dos intervalos de descanso.
2- Compete às entidades patronais estabelecer o horário de
trabalho do pessoal ao seu serviço, dentro dos condicionalismos legais.
3- A fixação dos horários de trabalho e todas as suas alterações devem ser sempre precedidas de consulta aos trabalhadores afetados e seus representantes, nos termos legais.
Cláusula 19.ª
Horário flexível

1- Poderão ser praticados, em certas atividades definidas
pelo empregador, horários flexíveis, desde que sejam observados os seguintes princípios:
a) Definição de um período fixo, durante o qual é obrigatória a presença do trabalhador que pratique o regime de horário flexível;
b) Definição de uma flexibilidade no horário que pode
abranger o início do período normal de trabalho diário, o
intervalo de descanso e ou o termo do período normal de
trabalho diário;
c) O limite máximo de prestação consecutiva do trabalho
em cada período diário de trabalho não poderá ultrapassar
seis horas consecutivas;
d) O intervalo de descanso não pode ser inferior a trinta
minutos, sem prejuízo do disposto na alínea a);
e) O trabalhador deverá completar o número de horas de
trabalho correspondente à soma do período normal de trabalho diário, durante o período de referência fixado, que pode
ser a do dia, semana ou mês, não podendo exceder esse limite, salvo se correspondendo a trabalho suplementar que
expressamente lhe seja solicitado pelo empregador, o qual
será objeto de registo nos termos legais.
2- A prática de regime previsto na presente cláusula não
isenta o trabalhador da obrigação de presença quando tal lhe
seja determinado pela entidade empregadora ou, nos termos
definidos por aquela, quando tal se torne necessário, a fim de
que seja assegurado o normal funcionamento dos serviços.
Cláusula 20.ª
Isenção de horário de trabalho

1- Por acordo escrito pode ser isento de horário de trabalho
o trabalhador que se encontre numa das seguintes situações:
a) Exercício de cargos de administração, de direção, de

chefia, de confiança, de fiscalização ou de apoio direto aos
titulares desses cargos;
b) Execução de trabalhos preparatórios ou complementares que, pela sua natureza, só possam ser efetuados fora dos
limites dos horários normais de trabalho;
c) Exercício regular da atividade fora do estabelecimento,
sem controlo imediato da hierarquia;
d) Os trabalhadores que desempenham as funções de monitores de ensaios clínicos.
2- Nos termos do que for acordado, a isenção de horário
pode compreender as seguintes modalidades:
a) Não sujeição aos limites máximos dos períodos normais
de trabalho;
b) Possibilidade de alargamento da prestação a um determinado número de horas, por dia ou por semana;
c) Observância dos períodos normais de trabalho acordados.
3- A isenção não prejudica o direito do trabalhador aos
dias de descanso semanal e aos feriados previstos neste CCT,
bem como ao período mínimo de descanso diário, nos termos da lei.
4- Os trabalhadores isentos de horário de trabalho têm
direito ao subsídio previsto na cláusula 56.ª, «Subsídio de
IHT».
5- Os trabalhadores que exercem funções de administração ou de direção podem renunciar à retribuição referida no
número anterior.
Cláusula 21.ª
Trabalho a tempo parcial

1- Considera-se trabalho a tempo parcial o que corresponda a um período normal de trabalho semanal igual ou inferior a 75 % do praticado a tempo completo numa situação
comparável, designadamente em relação a idêntico tipo de
trabalho.
2- O contrato de trabalho a tempo parcial está sujeito à
forma escrita, dele devendo constar, para além de outros
elementos, o número de horas correspondente ao período
normal de trabalho diário e semanal acordado, com referência comparativa ao trabalho a tempo completo, o horário de
trabalho e as diversas componentes da retribuição mensal.
3- O trabalho a tempo parcial pode, salvo estipulação em
contrário, ser prestado em todos ou alguns dias da semana,
sem prejuízo do descanso semanal, devendo o número de
dias de trabalho ser fixado por acordo.
4- O trabalhador a tempo parcial tem direito à retribuição
de base e às demais prestações pecuniárias com ou sem caráter retributivo previstas na presente convenção coletiva de
trabalho, ou, caso seja mais favorável, e nos termos da lei,
às auferidas por trabalhadores a tempo completo numa situação comparável, em proporção do respetivo período normal
de trabalho semanal, sem prejuízo do disposto no número
seguinte.
5- O subsídio de refeição será pago por inteiro sempre que
a prestação de trabalho for superior a cinco horas diárias.
6- O trabalhador a tempo parcial pode passar a trabalhar
a tempo inteiro, ou o inverso, a título definitivo ou por pe-
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ríodo determinado, mediante acordo escrito com a entidade
empregadora.

casos previstos na alínea b) do número 3 da cláusula 22.ª,
«Trabalho suplementar».

Cláusula 22.ª

Cláusula 24.ª

Trabalho suplementar

Trabalho suplementar prestado em dias de descanso semanal ou
feriados

1- Considera-se trabalho suplementar todo aquele que é
prestado fora do horário de trabalho, sem prejuízo das exceções previstas na lei.
2- O trabalhador deve ser dispensado de prestar trabalho
suplementar quando, havendo motivos atendíveis, expressamente o solicite.
3- O trabalho suplementar só pode ser prestado:
a) Quando a empresa tenha de fazer face a acréscimos
eventuais e transitórios de trabalho que não justifiquem a admissão de trabalhador;
b) Quando se torne indispensável para prevenir ou reparar
prejuízos graves para a empresa ou para a sua viabilidade ou
se verifiquem casos de força maior.
4- Quando o trabalhador prestar trabalho suplementar não
poderá entrar novamente ao serviço sem que antes tenham
decorrido onze horas, salvo, tratando-se de trabalho suplementar em antecipação do período normal ou por razões de
força maior ou ainda para reparar prejuízos graves para a
empresa ou para a sua viabilidade devidos a acidente ou risco de acidente eminente.
5- A empresa fica obrigada a assegurar o transporte no regresso do trabalhador à sua residência após a execução de
trabalho suplementar, desde que não haja transportes públicos para o efeito, nos trinta minutos seguintes ao termo do
trabalho.
6- Sempre que a prestação de trabalho suplementar em
continuação do período normal de trabalho diário se prolongue, pelo menos, até às 20 horas e tenha a duração mínima
de duas horas, a empresa terá de assegurar ou pagar o jantar
ao trabalhador.
7- A empresa deve possuir um registo de trabalho suplementar onde são diariamente anotadas as horas do seu início
e termo, devidamente visado pelo trabalhador, do qual deve
ainda sempre constar a indicação expressa do fundamento da
prestação de trabalho suplementar, além dos outros elementos fixados na lei.
8- A violação do disposto no número anterior confere ao
trabalhador, por cada dia em que tenha desempenhado a sua
atividade fora do horário de trabalho, o direito à retribuição
correspondente ao valor de duas horas de trabalho suplementar.

1- O trabalho prestado em dia de descanso semanal obrigatório dá ao trabalhador direito a descansar um dia completo
nos sete dias seguintes, sem prejuízo da retribuição normal,
salvo o disposto no número seguinte.
2- No caso da prestação de trabalho em dia de descanso semanal obrigatório decorrer de prolongamento motivado por
falta imprevista do trabalhador que deveria ocupar o posto de
trabalho do turno seguinte, e a sua duração não ultrapassar
duas horas, o trabalhador tem direito a um descanso compensatório de duração igual ao período de trabalho suplementar
prestado naquele dia, que deve ser gozado nos sete dias seguintes.
3- O trabalho suplementar em dias de descanso semanal
ou feriados só pode ser prestado nas condições previstas no
número 3 da cláusula 22.ª, «Trabalho suplementar».
4- O trabalhador deve ser dispensado de prestar trabalho
suplementar em dias de descanso semanal ou feriado quando, havendo motivos atendíveis, expressamente o solicite.
5- Quando o trabalhador prestar trabalho suplementar em
dias de descanso semanal ou feriados, a entidade empregadora é obrigada a custear o transporte.
Cláusula 25.ª
Trabalho suplementar - Descanso compensatório

1- A prestação de trabalho suplementar em dia útil, em dia
de descanso semanal complementar e em dia feriado confere ao trabalhador o direito a um descanso compensatório
retribuído, correspondente a 25 % das horas de trabalho suplementar realizado, o qual se vencerá logo que perfizer um
número de horas igual ao período normal de trabalho diário,
devendo ser gozado nos 90 dias seguintes.
2- Na falta de acordo, o dia de descanso compensatório
será fixado pela empresa.
3- Por acordo entre a empresa e o trabalhador, o descanso
compensatório devido por trabalho suplementar não prestado em dias de descanso semanal obrigatório, pode ser substituído por prestação de trabalho retribuído com um acréscimo
não inferior a 100 %.
Cláusula 26.ª

Cláusula 23.ª

Trabalho noturno

Limites de trabalho suplementar

1- A prestação de trabalho suplementar fica sujeita, por
trabalhador, ao limite máximo de duas horas diárias por dia
normal de trabalho de oito horas diárias em dia de descanso semanal ou feriado, não podendo ultrapassar as duzentas
horas anuais.
2- O limite previsto no número anterior não se aplica nos

1- Considera-se noturno o trabalho prestado no período
que decorre entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia
imediato.
2- Considera-se também como noturno o trabalho prestado em antecipação ou em prolongamento de um período de,
pelo menos, sete horas de trabalho noturno.
3- O trabalho noturno será pago nos termos da cláusula
55.ª, «Retribuição do trabalho noturno».
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Cláusula 30.ª

CAPÍTULO VI

Viagem em serviço

Local de trabalho e deslocações
Cláusula 27.ª
Local habitual de trabalho - Princípio geral

1- O local habitual de trabalho deverá ser definido pela entidade empregadora no ato de admissão de cada trabalhador,
entendendo-se para o efeito como o local onde o trabalhador
irá exercer a sua atividade e para o qual foi contratado.
2- Salvo a ocorrência de motivos ponderosos devidamente fundamentados, nenhum trabalhador pode ser obrigado a
realizar deslocações que não lhe permitam o regresso diário
à sua residência.
3- O disposto no número anterior não abrange os trabalhadores que por inerência das funções tenham de realizar
deslocações, nem as deslocações indispensáveis à formação
profissional do trabalhador.

1- Quando em viagem de serviço, em território nacional,
que, pelo seu raio de ação, a acordar entre a empresa e o trabalhador, não permita o regresso diário deste, o trabalhador
terá direito ao pagamento do montante previsto no anexo III,
para as despesas de alojamento e alimentação.
2- A viagem em serviço referida no número anterior não
deverá ser superior a 21 dias seguidos, sem prejuízo dos casos especiais a acordar, por escrito, entre o trabalhador e a
empresa.
3- As viagens em serviço ao estrangeiro não poderão estar
sujeitas a condições inferiores às estipuladas neste CCT.
Cláusula 31.ª
Encontro de contas

Cláusula 28.ª

O disposto nas cláusulas anteriores entende-se sem prejuízo de encontro de contas com eventual subsídio de alimentação que o trabalhador aufira.

Deslocações em serviço

Cláusula 32.ª

1- A entidade empregadora assegurará ao trabalhador,
sempre que este se desloque em serviço, o meio de transporte
e o pagamento das despesas inerentes à deslocação.
2- A viatura do trabalhador poderá ser por este utilizada na
deslocação em serviço, desde que a entidade empregadora e
o trabalhador nisso hajam acordado.
3- Quando o trabalhador utilizar viatura própria ao serviço
da empresa, de forma esporádica ou regular, será reembolsado por cada quilómetro percorrido pelo valor que em cada
ano é estabelecido para a Administração Pública e pelo valor
das portagens efetivamente pagas.
4- No caso específico dos trabalhadores em regime total ou
predominantemente externo, quando utilizem, com o acordo
da entidade empregadora, a sua viatura própria, ser-lhes-á
garantido o custeio do trajeto normal da deslocação, contando este a partir de e até à sua casa.
5- Quando os trabalhadores referidos no número anterior
habitem fora da área concelhia da sua cidade base e esta for
uma das cidades de Lisboa, Porto ou Coimbra não serão consideradas em serviço as deslocações entre a casa do trabalhador e os limites concelhios daquela cidade.
6- O início e o termo da deslocação em serviço deverão ter
lugar dentro do período normal de trabalho.
7- As obrigações da empresa para com o pessoal deslocado em serviço subsistem durante os períodos de inatividade
decorrente de factos ou situações imputáveis à entidade empregadora.
Cláusula 29.ª
Refeições

Quando, devido a deslocação em serviço, o trabalhador
ficar impossibilitado de tomar a refeição nas condições em
que normalmente o faz, a entidade empregadora abonar-lhe-á uma importância no montante previsto no anexo III.

Cobertura dos riscos de doença

1- Durante o período de deslocação, os encargos com a
assistência médica, medicamentosa e hospitalar que, em razão do local em que o trabalho seja prestado, deixa eventualmente de ser assegurado aos trabalhadores pela Segurança
Social ou não lhes sejam igualmente garantidos por qualquer
entidade seguradora deverão ser cobertos pelas empresas,
que, para tanto, assumirão as obrigações que competiriam
à Segurança Social se os trabalhadores não estivessem deslocados, a menos que tal se deva à inércia do trabalhador,
nomeadamente a falta de credencial adequada.
2- Durante os períodos de doença comprovados por atestado médico, o trabalhador deslocado terá ainda direito ao
pagamento da viagem de regresso, se esta for prescrita pelo
médico que o assistiu.
3- O trabalhador deslocado, sempre que não possa comparecer ao serviço por motivo de doença, deverá avisar no mais
curto espaço de tempo possível a empresa, sem o que a falta
será considerada injustificada.
4- Em caso de morte do trabalhador em deslocação, a entidade empregadora pagará todas as despesas de transporte e
trâmites legais para o local de residência.
Cláusula 33.ª
Local de férias dos trabalhadores deslocados

1- Para efeitos de férias a entidade empregadora assegurará aos trabalhadores deslocados o custo da viagem de ida
e volta, pela via mais rápida, para e do local de onde foi
deslocado se, relativamente ao gozo de férias imediatamente
anteriores, houverem decorrido pelo menos:
a) Seis meses, para os deslocados em território nacional;
b) Um ano, para os trabalhadores deslocados no estrangeiro, sendo neste caso o período referido às últimas férias
gozadas.
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2- Durante as férias os trabalhadores terão apenas direito à
sua remuneração como se não estivessem deslocados.
3- Não será contado como férias o tempo necessário ao
trabalhador para o regresso, pela via mais rápida, ao local de
onde foi deslocado, e subsequente retorno, pela mesma via,
ao local de deslocação.
CAPÍTULO VII

Férias, feriados, faltas e licenças
SECÇÃO I
Férias
Cláusula 34.ª
Direito a férias

1- O direito a férias reporta-se ao trabalho prestado no ano
civil anterior e vence-se no dia 1 de janeiro de cada ano, salvo o disposto no número seguinte.
2- No ano da contratação, o trabalhador tem direito, após
seis meses completos de execução do contrato, a gozar 2 dias
úteis de férias por cada mês de duração do contrato, até ao
máximo de 20 dias úteis.
3- No caso de sobrevir o termo do ano civil antes de decorrido o prazo referido no número anterior ou antes de gozado
o direito a férias, pode o trabalhador usufrui-lo até 30 de junho do ano civil subsequente.
4- Da aplicação do regime previsto nos números 2 e 3 não
pode resultar para o trabalhador o direito ao gozo de um período de férias, no mesmo ano civil, superior a 30 dias úteis
de férias.
5- O direito a férias é irrenunciável e o seu gozo efetivo
não pode ser substituído, fora dos casos expressamente previstos na lei, por qualquer compensação económica ou outra,
ainda que com o acordo do trabalhador.
Cláusula 35.ª
Duração do período de férias

1- Os trabalhadores abrangidos por este contrato terão direito a gozar em cada ano civil, sem prejuízo da retribuição
normal, um período de férias igual a 22 dias úteis.
2- A duração do período de férias é aumentada no caso
de o trabalhador não ter faltado ou na eventualidade de ter
apenas faltas justificadas, no ano a que as férias se reportam,
nos seguintes termos:
a) Três dias de férias até ao máximo de uma falta ou dois
meios dias;
b) Dois dias de férias até ao máximo de duas faltas ou quatro meios dias;
c) Um dia de férias até ao máximo de três faltas ou seis
meios dias.
3- Para efeitos do número anterior desta cláusula não relevam como faltas:
a) As ausências a título de licença por maternidade, incluindo as ausências em que a lei permite que o pai goze a li-

cença em substituição da mãe, paternidade, aborto e adoção;
b) Os créditos de horas legalmente concedidos aos delegados e dirigentes sindicais, aos membros das comissões de
trabalhadores e aos representantes dos trabalhadores para a
segurança, higiene e saúde no trabalho;
c) As dadas por motivo de acidente de trabalho.
4- O trabalhador admitido com contrato cuja duração total
não atinja seis meses tem direito a gozar dois dias úteis de
férias por cada mês completo de duração do contrato, nos
termos da lei.
5- Poderá a entidade empregadora substituir o regime de
férias fixado nas cláusulas seguintes pelo encerramento total
ou parcial do estabelecimento até 22 dias úteis, entre o dia 1
de maio e 31 de outubro.
6- Se o encerramento tiver duração inferior a 22 dias úteis,
a entidade empregadora pagará aos trabalhadores a retribuição e subsídio correspondentes à diferença ou, se os trabalhadores assim o preferirem, permitirá o gozo do período excedente de férias, prévia ou posteriormente ao encerramento.
7- A adoção do regime previsto no nº 5 deverá ser precedida de audiência da comissão de trabalhadores ou da comissão sindical ou intersindical ou dos delegados sindicais, pela
ordem indicada, até fins de março do ano em que as férias
vão ser gozadas.
Cláusula 36.ª
Marcação do período de férias

1- A época de férias deverá ser escolhida de comum acordo entre o trabalhador e a entidade empregadora.
2- Na falta de acordo, caberá à entidade empregadora marcar as férias e elaborar o respetivo mapa, ouvindo para o
efeito a comissão de trabalhadores ou a comissão sindical ou
os delegados sindicais, pela ordem indicada.
3- No caso previsto no número anterior, a entidade empregadora só pode marcar o período de férias entre 1 de maio
e 31 de outubro, salvo parecer favorável em contrário das
entidades nele referidas, ouvidas nos mesmos termos.
4- As férias devem ser gozadas seguidas, podendo, todavia, a entidade empregadora e o trabalhador acordar em que
sejam gozadas interpoladamente, desde que salvaguardado,
no mínimo, um período de 10 dias úteis consecutivos.
5- Os trabalhadores que pertençam ao mesmo agregado
familiar ou vivam em união de facto ou economia comum
e se encontrem ao serviço da mesma entidade empregadora
devem gozar férias simultaneamente, salvo se houver prejuízo grave para a empresa.
6- A entidade empregadora elaborará um mapa de férias
definitivo, que será afixado nos locais de trabalho, entre 15
de abril e 31 de outubro do ano em que as férias vão ser
gozadas.
Cláusula 37.ª
Alteração de marcação do período de férias

1- Se, depois de marcado o período de férias, exigências
imperiosas do funcionamento da empresa determinarem o
adiamento ou a interrupção das férias já iniciadas, o trabalhador tem direito a ser indemnizado pela entidade empre-
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gadora dos prejuízos que comprovadamente haja sofrido
na pressuposição de que gozaria integralmente as férias na
época fixada.
2- A interrupção das férias não poderá prejudicar o gozo
seguido de metade do período a que o trabalhador tenha direito.
3- Haverá lugar a alteração do período de férias sempre
que o trabalhador na data prevista para o seu início esteja
temporariamente impedido por facto que
não lhe seja imputável.
Cláusula 38.ª
Violação do direito a férias

No caso de a entidade empregadora obstar com culpa ao
gozo das férias nos termos previstos no presente contrato,
o trabalhador receberá, a título de compensação, o triplo da
retribuição correspondente ao período em falta, que deverá obrigatoriamente ser gozado no 1.º trimestre do ano civil
subsequente.
SECÇÃO II
Feriados
Cláusula 39.ª
Feriados

1- São feriados obrigatórios os previstos na lei.
2- O feriado de Sexta-Feira Santa pode ser observado noutro dia com significado local no período da Páscoa.
3- São ainda considerados feriados a Terça-Feira de Carnaval e o feriado municipal da localidade onde se situa o estabelecimento ou, quando este não existir, o feriado distrital.

facto ou economia comum com o trabalhador, e respetivos
pais, filhos, enteados, sogros, genros ou noras, padrastos e
madrastas, até cinco dias consecutivos por altura do óbito;
c) As motivadas por falecimento de avós, bisavós, netos,
bisnetos, irmãos e cunhados do trabalhador ou seu cônjuge,
até dois dias consecutivos por altura do óbito;
d) As motivadas pela prestação de provas em estabelecimento de ensino, nos termos da legislação especial;
e) As motivadas por impossibilidade de prestar trabalho
devido a facto que não seja imputável ao trabalhador, nomeadamente doença, acidente ou cumprimento de obrigações
legais;
f) As motivadas pela necessidade de prestação de assistência inadiável e imprescindível a membros do seu agregado
familiar, nos termos previstos na lei;
g) As ausências não superiores a quatro horas e só pelo
tempo estritamente necessário, justificadas pelo responsável
pela educação de menor, uma vez por trimestre, para deslocação à escola, tendo em vista inteirar-se da situação educativa do filho menor;
h) As dadas pelos trabalhadores eleitos para as estruturas
de representação coletiva, nos termos deste CCT e da lei;
i) As dadas por candidatos a eleições para cargos públicos, durante o período legal da respetiva campanha eleitoral;
j) As autorizadas ou aprovadas pela empresa;
k) As que por lei forem como tal qualificadas.
3- Consideram-se injustificadas todas as faltas não previstas nos números anteriores e as faltas em relação às quais
não seja feita prova dos motivos invocados, sempre que essa
prova seja exigida.
Cláusula 42.ª
Comunicação das faltas

1- Falta é a ausência do trabalhador no local de trabalho e
durante o período em que devia desempenhar a atividade a
que está adstrito.
2- Nos casos de ausência do trabalhador por períodos inferiores ao período de trabalho a que está obrigado, os respetivos tempos são adicionados para determinação dos períodos
normais de trabalho diário em falta.

1- As faltas justificadas, quando previsíveis, serão obrigatoriamente comunicadas à empresa com a antecedência
mínima de cinco dias, incluindo-se neste prazo o dia da comunicação.
2- As faltas por motivo de casamento do trabalhador deverão ser comunicadas com a antecedência mínima de 30 dias.
3- Quando imprevistas, as faltas serão obrigatoriamente
comunicadas à empresa logo que possível.
4- A comunicação tem de ser renovada sempre que haja
prorrogação do período de falta.
5- A empresa pode exigir do trabalhador, durante a ausência e até 15 dias após a comunicação da falta, prova dos factos invocados para a justificação.
6- O não cumprimento do disposto nos números anteriores
torna as faltas injustificadas.

Cláusula 41.ª

Cláusula 43.ª

SECÇÃO III
Faltas
Cláusula 40.ª
Definição de falta

Tipos de faltas

Consequências das faltas justificadas

1- As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.
2- São consideradas justificadas as seguintes faltas:
a) As dadas por altura do casamento, durante 15 dias seguidos;
b) As motivadas por falecimento do cônjuge não separado de pessoas e bens, ou de pessoa que esteja em união de

1- As faltas justificadas não determinam a perda ou prejuízo de quaisquer direitos ou regalias do trabalhador, salvo o
disposto na lei e no número seguinte.
2- Sem prejuízo do disposto da lei, determinam perda de
retribuição as seguintes faltas, ainda que justificadas:
a) Por motivo de doença, desde que o trabalhador beneficie
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de um regime de Segurança Social de proteção na doença;
b) Por motivo de acidente no trabalho, desde que o trabalhador tenha direito a qualquer subsídio ou seguro;
c) As previstas na alínea k) do número 2 da cláusula 41.ª,
«Tipos de faltas», quando superiores a 30 dias por ano;
d) As autorizadas ou aprovadas pela empresa, salvo se delas constar menção em contrário.
Cláusula 44.ª
Efeitos das faltas no direito a férias

As faltas, justificadas ou não justificadas, quando determinem perda de retribuição, podem ser substituídas, se o trabalhador expressamente assim o preferir, por dias de férias,
na proporção de um dia de férias por cada dia de falta, desde
que seja salvaguardado o gozo efetivo de 20 dias úteis de
férias ou da correspondente proporção, se se tratar de férias
no ano de admissão.
SECÇÃO IV
Licença sem retribuição
Cláusula 45.ª
Licença sem retribuição

1- A entidade empregadora pode conceder ao trabalhador,
a pedido deste, licença sem retribuição.
2- O trabalhador tem ainda direito a licença sem retribuição de longa duração para frequência de cursos ministrados
em estabelecimento de ensino, ou de formação ministrados
sob responsabilidade de uma instituição de ensino ou de formação profissional, bem como para assistência a filhos menores, nos termos legalmente estabelecidos.
3- A empresa pode recusar a concessão da licença prevista
no número anterior nos termos da lei.
4- O trabalhador beneficiário da licença sem retribuição
mantém o direito ao lugar e o período de ausência conta-se
para efeitos de antiguidade.
5- Durante o período de licença sem retribuição mantêm-se os direitos, deveres e garantias da empresa e do trabalhador, na medida em que não pressuponham a efetiva prestação
de trabalho.
CAPÍTULO VIII

Retribuição e outras prestações pecuniárias
Cláusula 46.ª
Retribuição

1- Só se considera retribuição aquilo a que, nos termos do
contrato, das normas que o regem ou dos usos, o trabalhador
tem direito como contrapartida do seu trabalho.
2- A retribuição compreende a retribuição de base e todas
as outras prestações regulares e periódicas feitas, direta ou
indiretamente, em dinheiro ou em espécie.
3- Quando um trabalhador aufira uma retribuição mista,

esta será sempre considerada para todos os efeitos previstos
neste contrato.
4- Para todos os efeitos, o valor da retribuição horária será
calculado segundo a seguinte fórmula:
Rh=

Rm × 12
Hs × 52

sendo:
Rh - retribuição horária;
Rm - retribuição mensal;
Hs - período normal de trabalho semanal.
5- A todos os trabalhadores são asseguradas as retribuições
mínimas da tabela constante do anexo II, nos termos previstos na cláusula 80.ª, «Tabela de retribuições mínimas».
Cláusula 47.ª
Tempo e forma de pagamento

1- O pagamento da retribuição do trabalho deve ser efetuado até ao último dia útil de cada mês, durante o período
normal de trabalho.
2- No ato de pagamento, a empresa entregará ao trabalhador documento onde conste a identificação daquela e o nome
completo deste, o número de inscrição na instituição de Segurança Social respetiva, a categoria profissional, o período
a que respeita a retribuição, discriminando a retribuição base
e as demais remunerações, os descontos e deduções efetuados e o montante líquido a receber.
3- A entidade empregadora poderá efetuar o pagamento
por meio de cheque bancário, vale postal ou depósito bancário à ordem do trabalhador ou em numerário, se o trabalhador expressamente o solicitar.
Cláusula 48.ª
Subsídio de Natal

1- Os trabalhadores têm direito a receber pelo Natal um
subsídio correspondente a um mês de retribuição normal.
2- Os trabalhadores que não tenham concluído, até 31 de
dezembro, um ano de serviço receberão a importância proporcional aos meses que medeiam entre a data da sua admissão e 31 de dezembro, considerando-se como mês completo
qualquer fração igual ou superior a 15 dias.
3- Cessando o contrato de trabalho, a entidade empregadora pagará ao trabalhador a parte do subsídio de Natal proporcional ao número de meses completos de serviço prestado no
ano da cessação.
4- Suspendendo-se o contrato de trabalho por impedimento prolongado do trabalhador, este terá direito:
a) No ano da suspensão, a um subsídio de Natal de montante proporcional ao número de meses completos de serviço
prestado nesse ano;
b) No ano do regresso à prestação do trabalho, a um subsídio de Natal de montante proporcional ao número de meses
completos de serviço até 31 de dezembro, a contar da data
do regresso.
5- Este subsídio será pago até ao dia 30 de novembro.
6- O disposto nos números anteriores não se aplica aos
contratos de trabalho em que a retribuição é calculada de
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Cláusula 53.ª

modo a incluir um valor igual ao subsídio de Natal na retribuição anual.
Cláusula 49.ª
Subsídio de férias

1- A entidade empregadora pagará a todos os trabalhadores, antes do início das férias, e, se possível, com a antecedência de 15 dias, um subsídio igual à retribuição correspondente ao período de férias, sem prejuízo da retribuição
normal.
2- Este subsídio beneficiará sempre de qualquer aumento
de retribuição que se efetue até ao início das férias.
3- O aumento de férias previsto no número 2 da cláusula
35.ª, «Duração do período de férias», não tem consequências
no montante de subsídio de férias.
Cláusula 50.ª
Subsídio de refeição

1- Os trabalhadores abrangidos pelo presente contrato terão direito a um subsídio de refeição no valor constante do
anexo III por cada dia completo de trabalho efetivamente
prestado.
2- Para efeitos de aplicação do número anterior, aos trabalhadores a tempo parcial aplica-se o disposto no número 5 da
cláusula 21.ª, «Trabalho a tempo parcial».
3- O valor deste subsídio não será considerado para os cálculos dos subsídios de Natal e de férias.
4- Não terão direito ao subsídio previsto no número 1 os
trabalhadores ao serviço de empresas que forneçam integralmente refeições ou nelas comparticipem com montante não
inferior ao previsto no número 1.
Cláusula 51.ª
Diuturnidades

1- Os trabalhadores têm direito a uma diuturnidade no
montante previsto no anexo III, por cada quatro anos de permanência ao serviço da mesma entidade empregadora e na
mesma profissão ou categoria profissional, até ao limite de
cinco diuturnidades.
2- As diuturnidades acrescem à retribuição efetiva.
3- Para o limite de cinco diuturnidades fixado no número
1 contam as diuturnidades devidas e vencidas por força da
regulamentação coletiva anteriormente aplicável.
4- As diuturnidades referidas no número anterior mantém-se, porém, com o respetivo montante inalterado.

Retribuição do trabalho suplementar

1- O trabalho suplementar dá direito a retribuição especial,
que será igual à retribuição normal acrescida das seguintes
percentagens:
a) 75 % para as horas suplementares diurnas;
b) 150 % para as horas suplementares noturnas.
2- O acréscimo referido na alínea b) do número anterior
inclui a retribuição especial por trabalho noturno.
3- Não é exigível o pagamento de trabalho suplementar
cuja prestação não tenha sido prévia e expressamente determinada pela entidade empregadora.
Cláusula 54.ª
Retribuição do trabalho em dias de descanso semanal ou feriados

O trabalho prestado em dias de descanso semanal e feriados dá direito, respetivamente, a um acréscimo de 150 % e
100 % sobre a retribuição normal.
Cláusula 55.ª
Retribuição do trabalho noturno

1- O trabalho noturno será remunerado com o acréscimo
de 25 % do valor da retribuição horária a que dá direito o
trabalho equivalente durante o dia.
2- Em alternativa ao disposto no número anterior, por
acordo entre a empresa e o trabalhador, o acréscimo de pagamento de trabalho noturno poderá ser substituído por descanso compensatório retribuído, correspondente a 50 % das
horas de trabalho noturno realizadas.
3- Os descansos previstos no número anterior devem ser
gozados no período máximo de quatro semanas ou junto ao
período de férias, segundo opção feita por acordo entre o
trabalhador e a empresa.
Cláusula 56.ª
Subsídio por IHT

A retribuição especial mínima devida pela isenção de horário de trabalho, em referência às modalidades previstas nas
alíneas do número 2 da cláusula 20.ª, «Isenção de horário de
trabalho», é a seguinte:
–– 25 % da retribuição base mensal para as situações previstas nas alíneas a) e b);
–– 10 % da retribuição base mensal para as situações previstas na alínea c).

Cláusula 52.ª

CAPÍTULO IX

Abono para falhas

1- Os trabalhadores que exerçam funções de pagamento ou
recebimento têm direito a um abono mensal para falhas no
montante previsto no anexo III, enquanto se mantiverem no
exercício dessas funções.
2- Sempre que os trabalhadores referidos no número anterior sejam substituídos nas funções citadas, o trabalhador
substituto terá direito ao abono para falhas na proporção do
tempo de substituição e enquanto esta durar.
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Cláusula 57.ª
Formação profissional - Princípios gerais

1- A formação profissional consubstancia um direito e um
dever, quer das empresas quer dos trabalhadores, e visa o
desenvolvimento certificado das qualificações dos trabalhadores e o incremento da produtividade e da competitividade
das empresas.
2- A formação profissional promovida por iniciativa das
empresas pode ser ministrada em Portugal ou no estrangeiro,
diretamente pela própria entidade empregadora, por empresas do mesmo grupo empresarial ou por entidades formadoras externas acreditadas.
3- A aquisição de novos conhecimentos e competências
profissionais no âmbito de programas de formação ou aprendizagem promovidos pela empresa ou por iniciativa do trabalhador, desde que ligados à sua atividade profissional, será
tida em conta na evolução profissional do trabalhador.
4- As empresas devem elaborar planos de formação, anuais ou plurianuais, com base no diagnóstico das necessidades
de qualificação dos trabalhadores, os quais devem ser objeto
de prévia informação e consulta aos trabalhadores e aos seus
representantes, nos termos legais.
Cláusula 58.ª
Formação contínua

1- Os planos de formação contínua têm de abranger, em
cada ano, um mínimo de 10 % do total dos trabalhadores
efetivos da empresa.
2- No âmbito da formação contínua certificada, será assegurado a cada trabalhador um mínimo de trinta e cinco horas
anuais de formação, aferidas em períodos de referência de
três anos.
3- O trabalhador pode utilizar o crédito de horas estabelecido no número anterior se a formação não for assegurada
pela empresa ao longo de três anos por motivo que lhe seja
imputável, mediante comunicação prévia mínima de 10 dias.
4- O conteúdo da formação referida no número 3 é escolhido pelo trabalhador, devendo ter correspondência com a sua
atividade ou respeitar a qualificações básicas em tecnologia
de informação e comunicação, segurança, higiene e saúde no
trabalho ou em línguas estrangeiras.
5- O tempo despendido pelos trabalhadores nas ações de
formação atrás referidas será, para todos os efeitos, considerado como tempo de trabalho e submetido às disposições
deste CCT sobre a retribuição.
6- Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador tem direito a receber a retribuição correspondente ao crédito de horas para a formação que não tenha utilizado.
Cláusula 59.ª
Formação por iniciativa dos trabalhadores

1- Os trabalhadores que, por sua iniciativa, frequentem
cursos ou ações de formação profissional certificada inferiores a seis meses, que não se incluam no plano anual de
formação da empresa, podem beneficiar de licenças sem retribuição, nos termos da lei.

2- Por acordo com a entidade empregadora, o trabalhador
pode beneficiar de licença de curta duração para formação
profissional certificada, sem prejuízo da retribuição e demais
regalias, que abranja parte ou a totalidade do período diário ou semanal de trabalho, cuja duração será imputada em
50%no número mínimo de horas de formação previsto na
cláusula anterior.
3- A frequência dos cursos ou ações previstos nesta cláusula deve ser comunicada à entidade empregadora com a antecedência possível ou logo que o trabalhador tenha conhecimento da sua admissão no curso ou ação.
SECÇÃO II
Trabalhadores-estudantes
Cláusula 60.ª
Trabalhadores-estudantes

1- Considera-se trabalhador-estudante aquele que presta
uma atividade sob autoridade e direção de outrem e que frequenta qualquer nível de educação escolar, incluindo cursos
de pós-graduação em instituição de ensino.
2- Os trabalhadores que frequentam cursos de formação
profissional de duração igual ou superior a seis meses são
equiparados a trabalhadores estudantes e beneficiarão de
igual tratamento, com as necessárias adaptações.
3- Os direitos dos trabalhadores estudantes ou equiparados
são os previstos na lei e nos números seguintes desta cláusula, mas a sua manutenção está condicionada à obtenção de
aproveitamento escolar, a comprovar nos termos legais.
4- As empresas devem elaborar horários de trabalho específicos para os trabalhadores-estudantes, com flexibilidade
ajustável à frequência das aulas e à inerente deslocação para
os respetivos estabelecimentos de ensino.
5- Quando não seja possível a aplicação do regime previsto no número anterior, o trabalhador-estudante será dispensado até seis horas por semana, de harmonia com a duração do
seu período normal de trabalho e as necessidades do horário,
para frequência das aulas e sem perda de quaisquer direitos,
contando esse tempo como prestação efetiva de trabalho.
6- O trabalhador-estudante tem direito a faltar justificadamente ao trabalho para prestação de provas de avaliação nos
seguintes termos:
a) Até dois dias por cada prova de avaliação, sendo um o
da realização da prova e o outro o imediatamente anterior, aí
se incluindo sábados, domingos e feriados;
b) No caso de provas em dias consecutivos ou de mais de
uma prova no mesmo dia, os dias anteriores são tantos quantas as provas de avaliação a efetuar, aí se incluindo sábados,
domingos e feriados;
c) Os dias de ausência referidos nas alíneas anteriores não
podem exceder um máximo de quatro por disciplina em cada
ano letivo.
7- O direito a faltar nos termos referidos no número anterior só pode ser exercido em dois anos letivos relativamente
a cada disciplina.
8- Consideram-se ainda justificadas as faltas dadas pelo
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trabalhador-estudante na estrita medida das necessidades
impostas pelas deslocações para prestar provas de avaliação,
não sendo neste caso retribuídas, independentemente do número de disciplinas, mais de 10 faltas.
9- Em cada ano civil, o trabalhador estudante pode utilizar, seguida ou interpoladamente, até 10 dias úteis de licença
sem retribuição, mas sem perda de qualquer outra regalia,
desde que o requeira nos termos seguintes:
a) Com quarenta e oito horas de antecedência, ou sendo
inviável, logo que possível, no caso de se pretender um dia
de licença;
b) Com oito dias de antecedência, no caso de pretender
dois a cinco dias de licença;
c) Com 15 dias de antecedência, caso pretenda mais de
cinco dias de licença.

deverão ser proporcionadas condições de trabalho adequadas
às suas possibilidades e os meios necessários para a sua recuperação e reconversão.
2- Em caso de incapacidade permanente parcial proveniente de doença profissional ou acidente de trabalho ao serviço
da empresa, será esta obrigada a proceder, de acordo com as
entidades oficiais, à reconversão do trabalhador afetado para
função compatível com as diminuições verificadas.
3- O trabalhador deficiente reconvertido não poderá prestar serviços que prejudiquem a sua recuperação, de acordo
com as entidades competentes, mantendo sempre o direito
à retribuição que auferia anteriormente se esta for superior à
que corresponde às novas funções.

CAPÍTULO X

Maternidade e paternidade

Segurança, higiene, prevenção e saúde no trabalho

Cláusula 64.ª

Cláusula 61.ª

Maternidade e paternidade

Segurança, higiene e saúde no trabalho

1- As empresas assegurarão as condições mais adequadas
em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho, garantindo a necessária formação, informação e consulta aos trabalhadores e seus representantes, no rigoroso cumprimento
das normas legais aplicáveis.
2- A organização da segurança, higiene e saúde no trabalho é da responsabilidade das empresas e visa a prevenção
dos riscos profissionais e a promoção da saúde, devendo as
respetivas atividades ter como objetivo proporcionar condições de trabalho que assegurem a integridade física e psíquica de todos os trabalhadores.
3- Os representantes dos trabalhadores nos domínios da
segurança, higiene e saúde no trabalho são eleitos nos termos
previstos na lei.
Cláusula 62.ª
Medicina no trabalho

1- As empresas assegurarão, diretamente ou por contrato
externo, um serviço de medicina no trabalho que respeite o
legalmente estabelecido sobre a matéria e esteja dotado de
meios técnicos e humanos necessários para a execução das
tarefas que lhe incumbem.
2- O serviço de medicina no trabalho, de caráter essencialmente preventivo, tem por finalidade a defesa da saúde dos
trabalhadores e a vigilância das condições higiénicas do seu
trabalho.
3- Os trabalhadores ficam obrigados a submeter-se aos
exames médicos periódicos previstos na lei, bem como aos
de caráter preventivo que venham a ser determinados pelos
serviços de medicina do trabalho.
Cláusula 63.ª
trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida

1- Aos trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida

CAPÍTULO XI

Para efeitos de aplicação plena do regime legal de proteção da maternidade e paternidade, consideram-se abrangidos
os trabalhadores que informem por escrito e com comprovativo adequado da sua situação a entidade empregadora.
Cláusula 65.ª
Licenças por maternidade e paternidade

1- As licenças por maternidade e paternidade terão a duração e obedecerão aos condicionalismos estipulados na lei.
2- Sempre que o trabalhador o desejar tem direito a gozar
as suas férias anuais imediatamente antes ou após a licença
de maternidade ou paternidade se daí não resultar inconveniente para o funcionamento normal da empresa.
Cláusula 66.ª
Dispensas para consultas e assistência aos filhos

1- As trabalhadoras grávidas têm direito a dispensa do trabalho para se deslocarem a consultas pré-natais, pelo tempo
e número de vezes necessários e justificados, embora estas
devam, sempre que possível, ser obtidas fora das horas de
funcionamento normal da empresa.
2- Quando a consulta só for possível dentro do horário de
funcionamento normal da empresa, a trabalhadora deverá
apresentar documento comprovativo dessa circunstância e
da realização da consulta.
3- A mãe que comprovadamente amamenta o filho tem
direito a ser dispensada em cada dia de trabalho por dois
períodos distintos de duração máxima de uma hora para
cumprimento dessa missão durante todo o tempo que durar a
amamentação, sem perda de retribuição.
4- No caso de não haver lugar a amamentação, a mãe ou o
pai têm direito, por decisão conjunta, a dois períodos diários
de uma hora, sem perda da retribuição, para assistência aos
filhos, até 12 meses após o parto. Poderão optar por reduzir
em duas horas o seu horário de trabalho, no início ou no termo do período de trabalho diário.
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CAPÍTULO XII

Disciplina
Cláusula 67.ª
Poder disciplinar

1- A empresa tem poder disciplinar sobre os trabalhadores
ao seu serviço relativamente às infrações por estes praticadas
e exerce-o de acordo com as normas estabelecidas na lei e
neste CCT.
2- O poder disciplinar é exercido pela entidade empregadora ou pelo superior hierárquico do trabalhador, nos termos
previamente estabelecidos por aquela.
Cláusula 68.ª
Sanções disciplinares

1- As sanções disciplinares aplicáveis são as seguintes:
a) Repreensão;
b) Repreensão registada;
c) Perda de dias de férias;
d) Suspensão do trabalho com perda da retribuição e de
antiguidade;
e) Despedimento sem qualquer indemnização ou compensação.
2- A perda de dias de férias não pode pôr em causa o gozo
de 20 dias úteis de férias.
3- A suspensão do trabalho com perda de retribuição não
pode exceder 20 dias por cada infração e, em cada ano civil,
o total de 90 dias.
4- Para efeitos de graduação das sanções disciplinares, deverá atender-se à natureza e gravidade da infração, ao grau
de culpa, ao comportamento do trabalhador, à sua personalidade e às condições particulares de serviço em que possa ter-se encontrado no momento da infração, à prática disciplinar
da empresa e demais circunstâncias relevantes.
5- A sanção disciplinar não prejudica o direito de a empresa exigir indemnização por prejuízos ou de promover a
aplicação de sanção penal a que a infração eventualmente
dê lugar.

e) Despedimento coletivo;
f) Despedimento por extinção do posto de trabalho;
g) Despedimento por inadaptação;
h) Resolução com justa causa, promovida pelo trabalhador;
i) Denúncia por iniciativa do trabalhador.
3- Cessando o contrato de trabalho, por qualquer forma, o
trabalhador tem direito a receber:
a) O subsídio de Natal proporcional aos meses de trabalho
prestado no ano da cessação;
b) A retribuição correspondente às férias vencidas e não
gozadas, bem como o respetivo subsídio;
c) A retribuição correspondente a um período de férias
proporcional aos meses de trabalho prestado no ano da cessação, bem como o respetivo subsídio.
4- Da aplicação do disposto nas alíneas b) e c) do número
anterior ao contrato cuja duração não atinja, por qualquer
causa, 12 meses não pode resultar um período de férias
superior ao proporcional à duração do vínculo, sendo esse
período considerado para efeitos de retribuição, subsídio e
antiguidade.
5- O período de férias não gozadas por motivo de cessação do contrato de trabalho conta-se sempre para efeitos de
antiguidade.
Cláusula 70.ª
Certificado de trabalho

1- Em qualquer caso de cessação do contrato de trabalho,
a entidade empregadora deverá entregar ao trabalhador um
certificado de trabalho donde constem o tempo durante o
qual esteve ao serviço e o cargo ou os cargos que desempenhou.
2- O certificado não pode conter quaisquer outras referências, salvo pedido escrito do trabalhador nesse sentido.
3- Além do certificado de trabalho, o empregador é obrigado a entregar ao trabalhador outros documentos destinados
a fins oficiais que por aquele devam ser emitidos e que este
solicite, designadamente os previstos na legislação de Segurança Social.
CAPÍTULO XIV

CAPÍTULO XIII

Direitos sindicais

Cessação do contrato de trabalho

Cláusula 71.ª

Cláusula 69.ª

Direito à atividade sindical

Cessação do contrato de trabalho

1- O regime de cessação do contrato de trabalho é aquele
que consta da legislação em vigor e no disposto nas cláusulas
deste capítulo.
2- O contrato de trabalho pode cessar por:
a) Rescisão por qualquer das partes durante o período experimental;
b) Caducidade;
c) Revogação por acordo das partes;
d) Despedimento por facto imputável ao trabalhador;

1- Os trabalhadores e as associações sindicais têm direito
a desenvolver atividade sindical no interior das empresas,
nomeadamente através de delegados sindicais, comissões
sindicais e comissões intersindicais, nos termos previstos na
lei e neste CCT.
2- Os delegados sindicais têm direito a afixar no interior
das instalações das empresas, em local apropriado, para o
efeito reservado pela entidade empregadora, textos, convocatórias, comunicações ou informações relativos à vida sindical e aos interesses sócio-profissionais dos trabalhadores,
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bem como proceder à sua distribuição, circulando livremente
em todas as secções e dependências das empresas, sem prejuízo, em qualquer dos casos, da normal laboração.
3- As empresas são obrigadas a pôr à disposição dos delegados sindicais, desde que estes o requeiram, um local situado no interior das mesmas que seja apropriado ao exercício
das suas funções.
4- Nas instalações com mais de 150 trabalhadores tal local será cedido a título permanente e naquelas onde presta
serviço número inferior de trabalhadores, sempre que seja
necessário.
Cláusula 72.ª
Tempo para exercício das funções sindicais

1- Os membros das direções das associações sindicais beneficiam de um crédito de 48 dias anuais para o exercício
das suas funções, sem prejuízo da retribuição, só podendo
usufruir deste direito o número de dirigentes previsto na lei.
2- Os delegados sindicais dispõem para o exercício das
suas funções de um crédito individual de sessenta ou noventa
e seis horas anuais retribuídas, consoante o delegado integre a comissão sindical ou intersindical, só podendo usufruir
deste direito os delegados sindicais que sejam eleitos dentro
dos limites e no cumprimento das formalidades previstas na
lei.
3- Sempre que pretendam exercer o direito previsto no
número anterior, os trabalhadores deverão avisar a empresa,
por escrito, logo que possível e com a antecedência mínima
de trinta e seis horas, salvo motivo atendível.
4- Nos casos previstos no número 1, sempre que a ausência prevista for superior a 15 dias, a antecedência mínima
prevista no número anterior deve ser de 10 dias, salvo motivo atendível.
Cláusula 73.ª
Direito de reunião

1- Os trabalhadores têm o direito de se reunir durante o horário normal de trabalho até um período máximo de quinze
horas por ano, que contarão, para todos os efeitos, como tempo de serviço efetivo, desde que assegurem o funcionamento
dos serviços de natureza urgente.
2- Os trabalhadores poderão ainda reunir-se fora do horário normal de trabalho, sem prejuízo da normalidade da
laboração em caso de trabalho por turnos ou de trabalho suplementar.
3- As reuniões referidas nos números anteriores só podem
ser convocadas pela comissão sindical ou pela comissão intersindical, na hipótese prevista no número 1, e pelas referidas comissões ou por um terço ou 50 dos trabalhadores do
respetivo estabelecimento, na hipótese prevista no número 2.
4- A convocatória das reuniões e a presença de representantes sindicais estranhos à empresa terão de obedecer aos
formalismos legais.

Cláusula 74.ª
Direito à informação e consulta

1- Os sindicatos e os delegados sindicais gozam do direito
a informação e consulta relativamente às matérias constantes
das suas atribuições.
2- O direito a informação e consulta abrange, para além de
outras referidas na lei ou identificadas neste CCT, as seguintes matérias:
a) A informação sobre a evolução recente e a evolução
provável das atividades da empresa e a sua situação económica;
b) A informação e consulta sobre a situação, a estrutura
e a evolução provável do emprego na empresa e sobre as
eventuais medidas de antecipação previstas, nomeadamente
em caso de ameaça para o emprego;
c) A informação e consulta sobre as decisões suscetíveis
de desencadear mudanças substanciais ao nível da organização do trabalho ou dos contratos de trabalho.
3- A direção do sindicato ou os delegados sindicais devem
requerer, por escrito, ao órgão de gestão da empresa os elementos de informação respeitantes às matérias referidas no
número anterior.
4- As informações têm de ser prestadas, por escrito, no
prazo de 10 dias, salvo se, pela sua complexidade, se justificar prazo maior, que nunca deve ser superior a 30 dias.
Cláusula 75.ª
Quotização sindical

1- O empregador obriga-se a enviar aos sindicatos outorgantes, até ao 15.º dia do mês seguinte a que respeitam, o
produto das quotas dos trabalhadores, desde que estes manifestem expressamente essa vontade mediante declaração
escrita.
2- O valor da quota sindical é o que a cada momento for
estabelecido pelos estatutos dos sindicatos, cabendo a estes
informar a empresa da percentagem estatuída e respetiva
base de incidência.
Cláusula 76.ª
Proteção especial dos representantes dos trabalhadores

1- Os trabalhadores eleitos para as estruturas de representação coletiva não podem ser transferidos de local de trabalho sem o seu acordo, salvo quando a transferência resultar
na mudança total ou parcial do estabelecimento onde aqueles
prestam serviço.
2- A transferência dos trabalhadores referidos no número
anterior carece, ainda, de prévia comunicação à estrutura sindical a que pertencem.
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Cláusula 77.ª
Comissão paritária

1- Deverá ser criada uma comissão paritária no prazo de
30 dias a contar da data da entrada em vigor do presente
contrato, constituída por seis elementos, sendo três em representação da associação patronal e três em representação dos
sindicatos signatários.
2- A comissão paritária funcionará mediante proposta de
reunião de qualquer das partes contratantes, devendo estas
reuniões ser fixadas com cinco dias de antecedência mínima,
com indicação da agenda de trabalhos, local, dia e hora da
reunião.
3- As deliberações são tomadas por unanimidade e depositadas no Ministério do Trabalho, para efeitos de publicação.
4- A comissão paritária só pode deliberar desde que estejam presentes dois representantes de cada uma das partes.
5- Compete à comissão paritária interpretar o disposto no
presente contrato.
6- As partes comunicarão uma à outra, dentro de 20 dias a
contar da publicação do contrato, a identificação dos respetivos representantes.
7- A substituição de representantes é lícita a todo o tempo,
mas só produz efeitos após a comunicação à outra parte.
Cláusula 78.ª
Conciliação e mediação

As partes contratantes comprometem-se a tentar dirimir
os conflitos emergentes da celebração, aplicação e revisão do
presente CCT, preferencialmente pelo recurso à conciliação
ou mediação.
Cláusula 79.ª
Tabela de retribuições mínimas

Durante o período compreendido entre 1 de janeiro e 31
de dezembro de 2019 aplica-se a tabela prevista no anexo II
e as cláusulas de expressão pecuniária previstas no anexo III.
ANEXO I

Definição de funções
Ajudante de motorista - Acompanha o motorista; vigia e
indica as manobras; arruma as mercadorias no veículo, podendo fazer a sua distribuição e a cobrança correspondente
no ato da entrega.
Analista de mercado - Verifica as possibilidades do mercado nos seus vários aspetos de gastos, poder aquisitivo e
solvabilidade; observa os produtos quanto à sua aceitação
pelo público e a melhor maneira de os vender; estuda os
meios mais eficazes de publicidade, de acordo com as características do público a que os produtos se destinam. Pode,
eventualmente, organizar exposições.
Analista químico auxiliar - Auxilia o técnico analista químico no exercício das suas funções, nomeadamente manuseando reagentes e fazendo titulações. Pode proceder à higienização, limpeza e arrumação do material utilizado.

Analista de sistemas - Concebe e projeta, no âmbito do
tratamento automático de informação, as aplicações que melhor respondam aos fins em vista tendo em conta os meios
de tratamento disponíveis. Pode dirigir a instalação dos sistemas de tratamento automático da informação ou coordenar
a preparação dos programas.
Assistente administrativo - Dentro da área em que se insere, procede nomeadamente ao tratamento adequado de correspondência, documentação, valores e materiais diversos.
Prepara, colige e ordena elementos para consulta e tratamento informático. Utiliza os meios tecnológicos adequados ao
desempenho da sua função.
Auxiliar de laboratório - Procede à conservação e arrumação de material de laboratório e à lavagem, secagem e ou
esterilização do material utilizado.
Auxiliar de manutenção e conservação - Auxilia o técnico de manutenção e conservação no exercício das suas
funções. Exerce tarefas de serralheiro civil ou mecânico, soldador, eletricista e outras relacionadas com a manutenção e
conservação dos equipamentos e instalações.
Preparador técnico auxiliar - Coadjuva o preparador técnico em todas as tarefas que lhe estão cometidas. Procede
manual ou mecanicamente às operações de preparação das
diversas formas farmacêuticas. Procede à operação de rotulagem, de acondicionamento ou embalagem em materiais
apropriados dos medicamentos ou produtos equiparados;
procede à higienização e arrumação do material e equipamento necessário a todas as fases de produção; assiste às linhas de produção.
Auxiliar de serviços gerais - Anuncia, acompanha e informa os visitantes; executa serviços de reprodução e endereçamento de documentos, bem como serviços gerais internos não especificados; recebe e faz a entrega de mensagens,
correspondência e objetos inerentes ao serviço interno e
externo, podendo ainda proceder a cobranças, pagamentos,
levantamentos e depósitos.
Caixa - Tem a seu cargo as operações da caixa e registo
do movimento relativo a transações respeitantes à gestão da
empresa; recebe numerário e outros valores e verifica se a
sua importância corresponde à indicada nas notas de venda
ou nos recibos. Pode preparar os fundos destinados a serem
depositados e tomar as disposições necessárias para os levantamentos.
Empregado de armazém - Trabalhador responsável pelas operações de entrada, saída e trânsito de mercadorias e
outros materiais, executando ou fiscalizando os respetivos
documentos; colabora com o seu superior hierárquico na
organização material do armazém e responsabiliza-se pela
arrumação, reposição e conservação das mercadorias e ou
materiais, verificando também os respetivos prazos de validade; trata de toda a documentação inerente à atividade do
armazém e colabora na execução de inventários.
Chefe de secção - Desempenha, sob a orientação do seu
superior hierárquico, funções de chefia, coordenação e supervisão e ou controlo da execução do trabalho efetuado por
um grupo de trabalhadores.
Chefe de serviços - Desempenha, sob a orientação do
seu superior hierárquico, funções de chefia, coordenação e
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supervisão e controlo da execução do trabalho efetuado por
outros trabalhadores das secções do departamento.
Contabilista - Organiza, trata, regista e arquiva os documentos relativos à atividade contabilística da empresa, em
conformidade com as normas e disposições legais. Prepara
a documentação necessária ao cumprimento das obrigações
legais e procede à elaboração de relatórios periódicos sobre
a situação económica da empresa. Pode registar e controlar
as operações bancárias.
Delegado de informação médica - Promove a apresentação e divulgação de informação técnica e científica, junto da
classe médica, farmacêutica e entidades paramédicas, compreendendo medicina humana e veterinária, de especialidades farmacêuticas, produtos dietéticos, de puericultura ou
quaisquer outros produtos ou materiais utilizados sob orientação médica ou aconselhamento farmacêutico; apresenta relatórios da sua atividade. Pode acompanhar ensaios ou testes
da aplicação dos produtos.
Demonstrador - Faz demonstrações de artigos em estabelecimentos comerciais, por grosso e a retalho, estabelecimentos industriais, exposições ou no domicílio, antes ou
depois da venda.
Desenhador - Desenha as peças até ao pormenor necessário para a sua ordenação e execução da obra, a partir de
elementos que lhe sejam fornecidos ou por ele escolhidos,
utilizando conhecimentos dos materiais e dos processos de
execução, consoante o seu grau de habilitação profissional
e a correspondente prática do setor; efetua cálculos complementares requeridos pela natureza do projeto. Consulta
o responsável do projeto acerca das modificações que julgar
necessárias ou convenientes.
Desenhador publicitário - Cria, esboça e maquetiza todo
o material de artes gráficas necessário à empresa, nomeadamente de publicidade, tal como: brochuras, folhetos, literaturas, cartazes, stands, montras, etc. Pode acompanhar a
orçamentação e execução final dos trabalhos, observando e
indicando, se necessário, normas e especificações a serem
cumpridas.
Diretor - Estuda, organiza, dirige e coordena, nos limites
dos poderes de que está investido, as atividades da empresa
ou de um ou vários dos seus departamentos.
Distribuidor - Executa serviços externos, distribuindo
as mercadorias por clientes ou setores de vendas, podendo
acompanhar o motorista. Pode, complementarmente, arrumar, acondicionar e ou desembalar os produtos, com vista à
sua expedição ou armazenamento.
Embalador - Acondiciona, desembala e movimenta os
produtos, com vista à sua expedição ou armazenamento;
aplica rótulos ou etiquetas nas embalagens para a sua conveniente identificação; utiliza métodos manuais ou mecânicos
no exercício das suas funções.
Embalador de produção - Procede a operações de rotulagem, de acondicionamento e embalagem das especialidades
farmacêuticas. Pode proceder à higienização do material necessário a todas as fases da produção.
Encarregado - Orienta um grupo de trabalhadores segundo diretrizes fixadas superiormente, exigindo conhecimentos
dos processos de atuação.

Encarregado geral - Desempenha, sob a orientação do
seu superior hierárquico, funções de chefia, coordenação e
supervisão e ou controlo da execução do trabalho efetuado
e de toda a atividade da unidade funcional, assumindo a responsabilidade pelo seu bom funcionamento.
Especialista de aplicações - Faz demonstrações e instalações de sistemas de diagnóstico; seleciona e prepara todo o
material necessário para as demonstrações e ou instalações;
resolve problemas dos clientes decorrentes da utilização dos
reagentes e ou equipamentos; colabora com o serviço de assistência técnica na resolução de problemas, na definição de
regras de manutenção e na sua implementação, dá formação
sobre equipamentos e reagentes quer aos elementos da equipa de vendas quer aos da assistência técnica; dá formação a
clientes; mantém atualizadas as informações sobre clientes.
Pode ter responsabilidade comercial relativa a alguns produtos e ou clientes.
Fogueiro - Alimenta e conduz os geradores de vapor
(caldeiras), competindo -lhe, além do estabelecido pelo regulamento da profissão de fogueiro, fazer reparações de conservação e manutenção nos geradores de vapor (caldeiras) e
providenciar o bom funcionamento de todos os auxiliares e
acessórios na central de vapor.
Gestor de produto - Compete-lhe, sob a responsabilidade do seu superior hierárquico, desenvolver as estratégias
e os planos promocionais para estimular o conhecimento e
as necessidades dos produtos que lhe estão confiados, assegurando que tais estratégias são continuadas pelas forças de
venda e materializadas nas atividades que os seus agentes
desenvolvem no mercado. Pode controlar ou ser responsável
pela execução de orçamentos promocionais. Participa nas
atividades de formação.
Monitor de ensaios clínicos - Compete-lhe a responsabilidade pela implementação, gestão, monitorização e acompanhamento dos ensaios clínicos realizados pela empresa.
Avalia os resultados monitorizados e elabora os respetivos
relatórios e documentação científica. Assegura o recrutamento dos médicos participantes nos estudos e todos os demais contactos necessários.
Motorista (ligeiros/pesados) - Conduz veículos automóveis; zela pela boa conservação e limpeza dos mesmos e pela
carga que transporta, procedendo à sua carga e descarga. Poderá exercer acessória e ou temporariamente as funções de
auxiliar de serviços gerais.
Preparador técnico - Organiza e executa tarefas de pesagem e ou conferência de pesos das matérias-primas componentes da fórmula farmacêutica ou equiparada a fabricar;
mistura -as e manipula -as segundo especificações técnicas
até à obtenção das várias formas farmacêuticas; acompanha
as várias operações de fabrico.
Secretário(a) de direção - Ocupa-se do secretariado específico da administração ou direção da empresa. Entre outras,
competem-lhe normalmente as seguintes funções: redigir
atas das reuniões de trabalho; assegurar, por sua própria iniciativa, o trabalho de rotina diário do gabinete; providenciar
pela realização de assembleias gerais, reuniões de trabalho,
contratos, escrituras e manter atualizada a agenda de trabalho dos profissionais que secretaria.
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Servente - Executa, no estabelecimento ou armazém, tarefas indiferenciadas.
Técnico especialista - Executa tarefas de natureza técnica no âmbito da sua qualificação profissional e que exigem
especiais conhecimentos e uma formação académica de nível superior, adequada à função a que está adstrito, segundo
as diretrizes definidas pelos superiores hierárquicos. Pode
orientar, sob o ponto de vista técnico, outros trabalhadores.
Curso superior adequado. Estágio de um ano como técnico
especialista estagiário.
Técnico especialista estagiário - Executa tarefas, sob
orientação de um técnico especialista ou de outro trabalhador
de categoria superior à sua, de natureza técnica no âmbito da
sua qualificação profissional e que exigem especiais conhecimentos e uma formação académica de nível superior, adequada à função a que está adstrito. Curso superior adequado.
Após um ano de permanência nesta categoria, ascende a técnico especialista.
Técnico - Executa tarefas que exigem conhecimentos
adequados à função a que está adstrito, segundo as diretrizes
definidas pelos superiores hierárquicos. Pode orientar, sob o
ponto de vista técnico, outros trabalhadores.
Técnico administrativo - Organiza e executa atividades
técnicas -administrativas diversificadas no âmbito de uma ou
mais áreas funcionais da empresa. Elabora estudos e executa funções que requerem conhecimentos técnicos de maior
complexidade e tomada de decisões correntes. Pode coordenar funcionalmente, se necessário, a atividade de outros
profissionais administrativos. Habilitações mínimas para admissão: 12.º ano de escolaridade.
Técnico de análise química - Organiza e executa tarefas
de recolha das amostras de produtos a analisar, efetua análises de matérias-primas, dos produtos nas suas diversas fases
de fabricação e dos produtos acabados, incluindo os ensaios
de toxicidade, de pirogénio e os de estabilidade, a efetuar durante o período de validade, tendo em vista, nomeadamente,
determinar ou controlar a sua composição quantitativa e ou
qualitativa.
Técnico de informática - A partir de especificações recebidas, instala, mantém e coordena o funcionamento de diverso software, hardware e sistemas de telecomunicações, a
fim de criar um ambiente informático estável que responda
às necessidades da empresa. Pode integrar equipas de desenvolvimento na área da informática, concebendo, adaptando
e implementando aplicações. Mantém um suporte ativo ao
utilizador, executando treino específico e participando em
programas de formação.
Técnico de manutenção e conservação - Instala, conserva e repara todo o tipo de máquinas e instalações, assegurando a inspeção periódica do seu funcionamento. Guia-se por
esquemas e outras especificações técnicas.
Técnico oficial de contas - Trabalhador que, reunindo os
requisitos legais necessários para o exercício da profissão,
planifica, organiza e coordena a execução da contabilidade
e aconselha a direção sobre problemas de natureza contabilística e fiscal. É responsável pela regularidade técnica, nas
áreas contabilística e fiscal. Assina, em conjunto com a administração da empresa, as declarações fiscais e outros do-

cumentos conexos.
Telefonista/rececionista - Presta serviço numa central telefónica, transmitindo aos telefones internos as chamadas recebidas e estabelecendo ligações internas ou para o exterior.
Responde a pedidos de informações telefónicas e desempenha outras tarefas, nomeadamente as relacionadas com a receção, encaminhamento de visitantes, abertura, distribuição
e registo de correspondência.
Tesoureiro - Gere a tesouraria, tendo a responsabilidade dos valores que lhe estão confiados; verifica as diversas
caixas e confere as respetivas existências; prepara os fundos
para serem depositados nos bancos e toma as disposições
necessárias para as operações financeiras; verifica, periodicamente, se o montante dos valores coincide com o que os
livros indicam. Pode, por vezes, autorizar certas despesas e
executar outras tarefas relacionadas com as operações financeiras. Elabora os orçamentos de tesouraria. Mantém atualizada a base de dados do mercado financeiro.
Trabalhador de limpeza - Executa tarefas relacionadas
com limpeza, lavagem e arrumação.
Vendedor - Solicita encomendas, promove e vende mercadorias, no estabelecimento ou fora dele; transmite as encomendas ao escritório ou delegação a que se encontra adstrito,
envia relatórios de atividade.
Vendedor especializado - Vende mercadorias cujas características e ou funcionamento se revestem de complexidade
elevada que requeiram formação técnico-científica complementar.
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ANEXO II

Retribuições base mensais mínimas (cláusula 79.ª)
				(Valores em euros)
Níveis

Categorias

Retribuições

I

Diretor

2 031.00

II

Chefe de serviços

1 615.00

III

Técnico oficial de contas
Analista de sistemas

1 436.00

IV

Chefe de secção
Contabilista
Encarregado geral
Gestor de produto
Monitor de ensaios clínicos
Técnico especialista
Tesoureiro

1 197.00

V

Analista de mercado
Delegado de informação médica
Desenhador publicitário
Encarregado
Especialista de aplicações
Preparador técnico
Secretário(a) de direção
Técnico
Técnico administrativo
Técnico analista químico
Técnico de informático
Técnico de manutenção e
conservação
Técnico especialista estagiário
Vendedor especializado

947.00

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 18, 15/5/2019

VI

Analista químico adjunto
Assistente administrativo
Auxiliar de manutenção e
conservação
Caixa
Empregado de armazém
Estagiário das categorias profissionais
do nível V (*)
Desenhador
Fogueiro
Motorista
Preparador técnico-adjunto
Vendedor

VII

Auxiliar de serviços gerais
Ajudante de motorista
Demonstrador
Distribuidor
Embalador
Embalador de produção
Telefonista/rececionista

VIII

Auxiliar de laboratório
Trabalhador de limpeza
Servente

Contrato coletivo entre a NORQUIFAR - Associação Nacional dos Importadores/Armazenistas e Retalhistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos e
a Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas FIEQUIMETAL - Alteração salarial e outras

762.00

CAPÍTULO I

Área, âmbito, vigência, denúncia e revisão
637.00

Cláusula 1.ª
Área e Âmbito

610.00

(*) O estágio não pode ter duração superior a 1 ano, findo o qual o
trabalhador passará ao grupo V.

ANEXO III

Valor das cláusulas de expressão pecuniária

..........................................................................................
3- A presente revisão altera o CCT publicado no Boletim
do Trabalho e Emprego, n.º 17, de 8 de maio de 2018.
4- O âmbito profissional é o constante do anexo IV, abrangendo 37 empregadores e 578 trabalhadores.
5- Sempre que neste CCT se utiliza qualquer das designações trabalhador ou trabalhadores, entende-se que estas
se devem ter por aplicáveis aos trabalhadores de ambos os
sexos.
Cláusula 2.ª

(cláusula 79.ª)
Cláusula 29.ª (Refeições)

15,10

Cláusula 30.ª (Viagem em serviço)

59,10

Cláusula 50.ª (Subsídio de refeição)

7,00

Cláusula 51.ª (Diuturnidades)
Cláusula 52.º (Abono para falhas)

Vigência e produção de efeitos

..........................................................................................
7- A tabela de remunerações certas mínimas constantes do
anexo IV e as cláusulas de expressão pecuniária produzem
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019.

6,20
38,00

CAPÍTULO IV

Declarações
1- Para cumprimento do disposto na alínea g) do número
1 do artigo 492.º, conjugado com o artigo 496.º do Código
do Trabalho, declara-se que serão potencialmente abrangidos pela presente convenção coletiva de trabalho duzentas e
oitenta empresas e cinco mil trabalhadores.
2- Esta convenção é considerada pelas partes contratantes,
em todas as suas cláusulas, como globalmente mais favorável e substitui todos os instrumentos de regulamentação
colectiva anteriormente aplicáveis.
Depositado em 29 de abril de 2019, a fl. 91 do livro n.º
12, com o n.º 102/2019, nos termos do artigo 494.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro.

Prestação de trabalho
Cláusula 21.ª
Trabalho suplementar prestado em dia normal de trabalho

..........................................................................................
7- Quando a prestação de trabalho suplementar coincida
com a hora normal de refeição, a empresa obriga-se a conceder ao trabalhador o tempo indispensável para que tome a
refeição e a fornecê-la ou, se não o puder fazer, pagá-la nos
limites fixados de 13,50 € ou ao pagamento desta despesa
contra apresentação de documento.
..........................................................................................

1667

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 18, 15/5/2019

ções, desde que outra modalidade não seja acordada entre o
trabalhador e a entidade patronal.
..........................................................................................

CAPÍTULO V

Trabalho fora do local habitual - Deslocação em
serviço

CAPÍTULO XII

Cláusula 29.ª

Regalias socias

Refeições

Quando, devido à deslocação em serviço, o trabalhador
ficar impossibilitado de tomar a refeição nas condições em
que normalmente o faz, a entidade patronal abonar-lhe-á a
importância de 16,00 € ou o pagamento desta despesa contra
a apresentação de documento.
Cláusula 30.ª
Viagens em serviço

1- Quando em viagem de serviço no continente que, pelo
seu raio de acção, a acordar entre a empresa e o trabalhador,
não permitam o regresso diário do trabalhador à sua residência habitual, este terá direito:
a) Ao pagamento das despesas de transporte, conforme
cláusula 28.ª («Deslocações e pagamentos»);
b) Ao pagamento das despesas com alimentação e alojamento contra apresentação do documento ou ao abono das
seguintes importâncias:
–– Pequeno-almoço - 4,00 €;
–– Refeições - 31,00 €;
–– Alojamento - 41,00 €;
–– Diária completa - 76,00 €.
..........................................................................................
CAPÍTULO VI

Cláusula 71.ª
Subsídio de refeição

1- Os trabalhadores abrangidos pelo presente CCTV terão
direito a um subsídio de almoço no valor mínimo de 4,80 €
por cada dia completo de trabalho efectivamente prestado.
2- ........................................................................................
3- Não terão direito ao subsídio previsto no número 1 os
trabalhadores ao serviço de empresas que forneçam integralmente refeições ou nelas comparticipem com montante não
inferior a 4,80 €.
ANEXO I

Definição de funções
Pessoal dirigente
..........................................................................................
Director(a) técnico(a) - É o trabalhador(a) que exerce a
direcção técnica, assegurando a qualidade das actividades
desenvolvidas nos termos previstos na lei.
Condições mínimas de admissão: Curso superior de farmácia.
..........................................................................................
ANEXO IV

Retribuição do trabalho

Remunerações certas mínimas

Cláusula 37.ª
Grupos

Diuturnidades

1- Os trabalhadores têm direito a uma diuturnidade de
12,50 € por cada quatro anos de permanência ao serviço da
mesma entidade patronal e da mesma profissão ou categoria
profissional, até ao limite de cinco diuturnidades.
..........................................................................................

Director(a) de serviços
Director(a) de informação médica

1 293,00 €

II

Chefe de serviços
Chefe de centro de informática
Gestor(a) de produtos
Chefe de informação médica
Director(a) técnico(a)

1 126,00 €

III

Chefe de secção (de controlo analítico/de
produção)
Chefe de formação de informação médica
Chefe de produto
Chefe de delegação da informação médica
Analista de sistemas
Contabilista
Técnico(a) de contas

1 014,00 €

(Abono para falhas)
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Remunerações
mínimas

I

Cláusula 38.ª
1- Os trabalhadores que exerçam funções de pagamento ou
recebimento têm direito a um abono mensal para falhas de
38,00 € enquanto se mantiverem no exercício dessas fun-

Categorias profissionais
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IV

Chefe de secção (de escritório/de informação médica/vendas/aprovisionamento)
Delegado(a) de informação médica de
dispositivos hospitalares
Delegado(a) de informação médica hospitalar
Delegado(a) de informação médica
Encarregado(a) geral (de armazém de
manutenção)
Técnico(a)
Guarda-livros
Programador(a) de informática
Tesoureiro(a)
Tradutor(a)

V

Delegado(a) de informação médica estagiário
Encarregado(a) de sector
Fogueiro(a)-encarregado(a)
Preparador(a) técnico-encarregado(a)
Caixeiro(a) encarregado(a)
Correspondente em línguas estrangeiras
Secretário(a) de direcção
Prospector(a) de vendas
Vendedor(a) especializado(a)
Desenhador(a)-projectista
Desenhador(a)-projectista publicitário
Enfermeiro(a)- coordenador(a)

VI

Analista de 1.ª
Preparador(a) técnico(a) de 1.ª
Caixa
Escriturário(a) de 1.ª
Estenodactilógrafo(a) em línguas estrangeiras
Operador(a) de informática
Vendedor(a)
Encarregado(a) de refeitório de 1.ª
Educador(a) de infância
Enfermeiro(a)
Técnico(a) de serviço social
Mestre(a) de costura de artigos de ortopedia

VII

Analista de 2.ª
Preparador(a) técnico(a) de 2.ª
Caixeiro(a) de 1.ª
Cobrador(a)
Escriturário(a) de 2.ª
Promotor(a) de vendas
Motorista de pesados
Afinadora(a) de máquinas de 1.ª
Electricista (Oficial)
Mecânico(a) de automóveis
Fogueiro(a) de 1.ª
Desenhador(a) (mais de três anos)
Desenhador(a) de arte finalista (mais de
três anos)
Cozinheiro(a)
Despenseiro(a)
Encarregado(a) de refeitório de 2.ª
Auxiliar de educação
Auxiliar de enfermagem

1 000,00 €

920,00 €

VIII

Embalador(a) encarregado
Analista auxiliar
Preparador(a) técnico(a) auxiliar
Caixeiro(a) de 2.ª
Escriturário(a) de 3.ª
Motorista de ligeiros
Afinador(a) de máquinas de 2.ª
Electricista (pré-oficial)
Fogueiro(a) de 2.ª
Desenhador(a) (menos de 3 anos)
Desenhador(a) de arte finalista
Encarregado(a) de serviço auxiliares
Encarregado(a) de lavandaria
Costureiro(a) de artigos de ortopedia (mais
de um ano)

712,00 €

IX

Embalador(a)/produção (com mais de 2
anos)
Caixeiro(a) de 3.ª
Distribuidor(a)
Embalador(a)/armazém (com mais de 2
anos)
Operador(a) de máquinas
Estagiário(a) do 3.º ano (EE)
Telefonista
Ajudante de motorista
Costureiro(a) de artigos de ortopedia
(menos de 1 ano)

653,00 €

X

Auxiliar de laboratório
Embalador(a) de produção (com mais de
1 ano)
Higienizador(a)
Caixeiro(a) ajudante do 3.º ano
Embalador(a)/armazém (com mais de 1
ano)
Estagiário(a) do 2.º ano (EE)
Contínuo(a)
Guarda
Jardineiro(a)
Porteiro(a)
Ajudante de cozinha
Empregado(a) de balcão
Empregado(a) de refeitório
Vigilante
Costureiro(a)
Engomadeiro(a)

623,00 €

XI

Embalador(a)/produção (com menos de 1
ano)
Caixeiro(a) ajudante do 2.º ano
Embalador(a)/armazém (com menos de 1
ano)
Servente de armazém
Estagiário(a) do 1.º ano (EE)
Trabalhador(a) da limpeza

610,00 €

XII

Caixeiro(a) ajudante
Paquete

840,00 €

781,00 €

600,00 € (*)

(*) Sem prejuízo da aplicação do regime laboral do salário mínimo nacional, desde que o/a trabalhador/a tenha 16 anos ou mais e concluído a
escolaridade obrigatória (artigo 68.º, número 2 e artigo 70.º do Código do
Trabalho).
É imposto por imperativo legal relacionado com o salário mínimo nacional, Decreto-Lei n.º 117/2018, de 28 de dezembro, artigo 2.º
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ANEXO VIII

Depositado em 29 de abril de 2019, a fl. 91 do livro n.º
12 com o n.º 105/2019, nos termos do artigo 494.º do Código
do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2019 de 12 de fevereiro.

Estatuto para os profissionais de informação
médica sobre condições específicas de trabalho
Artigo 6.º
(Deslocação em serviço)

1- Os profissionais de informação médica, quando em serviço, têm direito ao pagamento de ajudas de custo, nas condições a seguir estabelecidas:
a) 17,80 € por dia, quando a zona de trabalho for até 70/km
e a empresa garanta o regresso à residência;
b) 67,40 € por dia, quando a zona de trabalho estiver a
mais de 70/km e o trabalhador não regresse à sua residência.
..........................................................................................
Porto, 4 de abril de 2019.
Pela NORQUIFAR - Associação Nacional dos Importadores/Armazenistas e Retalhistas de Produtos Químicos e
Farmacêuticos:

Contrato coletivo entre a Associação Comercial
do Distrito de Beja e o CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de
Portugal e outro - Alteração salarial e outras
CCT entre a Associação Comercial do Distrito de Beja e
o CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal e outro - com última publicação
integral in Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 40, de 29 de
outubro de 2008 e com última alteração salarial publicada in
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 45, de 8 de dezembro
de 2009.
CAPÍTULO I

António Barbosa da Silva, na qualidade de mandatário.
Patrícia Marta Lebre, na qualidade de mandatária.

Área, âmbito, vigência e denúncia

Pela Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas,
Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas - FIEQUIMETAL:

rio.

Helder Jorge Vilela Pires, na qualidade de mandatário.
Alcino Manuel Sousa Santos, na qualidade de mandatá-

Mário João Chambel Geraldo, na qualidade de mandatário.
Declaração
A Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas,
Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas - FIEQUIMETAL representa
as seguintes organizações sindicais:
SITE-NORTE - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente
do Norte;
SITE-CN - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do
Centro Norte;
SITE-CSRA - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do
Centro Sul e Regiões Autónomas;
SITE-SUL - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do
Sul;
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas e
Metalomecânicas do Distrito de Viana do Castelo;
SIESI - Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas;
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira;
Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades
Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira.

Cláusula 1.ª
Área e âmbito

1- A presente convenção colectiva de trabalho, adiante designada por CCT, abrange, por um lado as empresas de comércio a retalho CAE 47112, 47191, 47192, 47210, 47230,
47240, 47250, 47260, 47291, 47292, 47293, 47410, 47420,
47430, 47510, 47521, 47522, 47523, 47530, 47540, 47591,
47592, 47593, 47610, 47620, 47630, 47640, 47650, 47711,
47712, 47721, 47722, 47730, 47740, 47740, 47750, 47761,
47762, 47770, 47781, 47782, 47783, 47784, 47790, 47810,
47820, 47890, 47910, e 47990, filiadas na Associação Comercial do Distrito de Beja e, por outro, os trabalhadores filiados no CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio,
Escritórios e Serviços de Portugal e outras organizações sindicais outorgantes, qualquer que seja o seu local de trabalho.
2- O presente CCT abrange o distrito de Beja.
3- Os outorgantes obrigam-se a requerer em conjunto ao
Ministério da Segurança Social e do Trabalho, no momento
do depósito deste CCT e das suas subsequentes alterações, o
respectivo regulamento de extensão a todos os trabalhadores e a todas as empresas que desenvolvam a actividade de
comércio a retalho não filiados nas associações outorgantes.
4- O âmbito profissional é o constante no anexo III.
5- Este CCT abrange 712 empresas e 1596 trabalhadores.
Cláusula 2.ª
Vigência e denúncia

1- O presente CCT entra em vigor na data da sua publicação no Boletim do Trabalho e Emprego e vigorará pelo
período mínimo legalmente previsto.
2- Sem prejuízo do disposto no número 1, a tabela salarial
e as cláusulas de expressão pecuniária produzem efeitos a
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partir de 1 de janeiro de 2019 e serão revistas anualmente.
3- (Manter a redacção em vigor.)
4- (Manter a redacção em vigor.)
5- (Manter a redacção em vigor.)
6- (Manter a redacção em vigor.)
7- (Manter a redacção em vigor.)
8- (Manter a redacção em vigor.)
9- (Manter a redacção em vigor.)
10- (Manter a redacção em vigor.)
11- (Manter a redacção em vigor.)
(...)

Remuneração horária = (Retribuição base x 12) : ( N.º de horas de trabalho semanal x 52)
Remuneração diária = Remuneração Horária x N.º de horas diárias.

b) Trabalho no feriado:

Remuneração Horária = [ (Retribuição base x 12) : ( N.º de horas de
trabalho semanal x 52)] x 2
Remuneração diária = Remuneração Horária x N.º de horas diárias.

(...)

CAPÍTULO VI

Retribuição mínima de trabalho
(...)

CAPÌTULO V

Cláusula 32.ª

Prestação de trabalho

Diuturnidades

Cláusula 24.ª
Período normal de trabalho

1- O período normal de trabalho é de oito hzras por dia e
de quarenta horas semanais para a generalidade dos trabalhadores e de oito horas por dia e de trinta e nove horas semanais para os trabalhadores administrativos, sem prejuízo de
horários de menor duração que já estejam a ser cumpridos,
podendo os horários serem organizados das seguintes formas:
a) Sejam organizados por forma que não haja prestação de
trabalho nem ao sábado a partir das 13 horas, nem ao domingo.
b) Sejam organizados por forma que não haja prestação de
trabalho ao domingo.
c) Sejam organizados para que não haja encerramento do
estabelecimento ao domingo.
2- (Eliminar.)
3- (Manter a redacção em vigor.)
4- (Manter a redacção em vigor.)
5- Os trabalhadores cujo horário seja organizado nos termos da alínea a) do número 1 desta cláusula, prestarão no
mês de dezembro, trabalho ao sábado á tarde, sem o condicionalismo previsto nesta cláusula, mas tendo como compensação os dias 26 de dezembro e 2 de janeiro nos quais
estão dispensados de comparecer ao serviço; caso estes dias
coincidam com feriados ou dias de descanso semanal, a
compensação terá lugar nos dias úteis imediatos.
(...)

1- Aos trabalhadores de categoria sem promoção automática será atribuída uma diuturnidade de 24,00 € por cada três
anos de antiguidade na categoria, até ao limite de seis diuturnidades.
2- O disposto desta cláusula não se aplica não se aplica
quando o trabalhador já tenha retribuição superior à data da
tabela salarial, acrescida do referido complemento.
Cláusula 33.ª
Subsídio de almoço

Todos os trabalhadores abrangidos por este CCT têm direito a subsídio de almoço no valor de 5,00 € por cada dia de
trabalho prestado, com o mínimo de quatro horas.
Cláusula 34.ª
Ajudas de custo

1- Os trabalhadores que se desloquem em serviço têm direito às seguintes ajudas de custo:
a) Almoço ou jantar - 15,00 €
b) Dormida - 35,00 €
c) Pequeno-almoço - 5,00 €
d) Diária completa - 50,00 €
2- Por opção da entidade patronal, o regime de ajudas de
custo referido no número anterior poderá ser substituído por
pagamento das despesas, contra a apresentação dos documentos comprovativos respectivos.
(...)
Cláusula 36.ª

Cláusula 27.ª-A

Subsídio de caixa

(Remuneração do trabalho prestado nas empresas sem
obrigatoriedade de encerramento nos domingos e feriados)

Os trabalhadores cujo período normal de trabalho inclui
a prestação de trabalho no domingo e feriados, terão direito,
pelo tempo de trabalho prestado a um subsídio, calculado
segundo as fórmulas seguintes:
a) Trabalho no domingo:

1- Os caixas, os cobradores e os trabalhadores que exerçam funções de caixa têm direito a um subsídio de mensal de
quebras de 21,00 €.
(...)
(...)
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CAPÍTULO VII

VII
VIII

Suspensão da prestação de trabalho

605,00
600,00

Nota: Toda a restante matéria mantém-se em vigor.

Cláusula 38.ª

Beja, 14 de janeiro de 2019.

Descanso semanal e feriados

1- Os dias de descanso são dois, um obrigatório e um complementar.
2- Os dias de descanso são os seguintes:
a) Um dia e meio por semana, abrangendo sábado desde
as 13 horas de domingo, para os trabalhadores cujo horário
seja organizado de acordo com a alínea a) do número 1 da
cláusula 24.ª, ficando o gozo de outro meio-dia a negociar
entre o trabalhador e a entidade;
b) Dois dias, um dos quais o domingo, sendo o outro dia
rotativo de segunda-feira a sábado, inclusive, para os trabalhadores cujo horário seja organizado de acordo com o previsto na alínea b) do número 1 da cláusula 24.ª;
c) Dois dias completos e consecutivos, organizados de forma rotativa e coincidindo com o sábado e o domingo pelo
menos uma vez por mês para os trabalhadores cujo horário
seja organizado de acordo com o previsto na alínea c) do
número 1 da cláusula 24.ª
3- São considerados feriados para efeitos deste contrato,
os seguintes dias fixados por lei:
1 de janeiro,
Sexta-Feira Santa,
Domingo de Páscoa,
25 de abril,
1 de maio,
Corpo de Deus (festa móvel),
10 de junho,
15 de agosto,
5 de outubro,
1 de novembro,
1 de dezembro
8 de dezembro
25 de dezembro.
4- O feriado de Sexta-Feira Santa poderá ser observado na
Segunda feira imediatamente a seguir ao Domingo de Páscoa.
5- Serão ainda considerados feriados, além dos mencionados no número anterior, o feriado municipal da localidade e
Terça-Feira de Carnaval.
(...)

Pelo CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio,
Escritórios e Serviços de Portugal:
Frederico Jorge Pavia Campos, na qualidade de mandatário.
Anabela Nunes Gomes, na qualidade de mandatária.
Pelo STRUP - Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal:
Frederico Jorge Pavia Campos, na qualidade de mandatário.
Anabela Nunes Gomes, na qualidade de mandatária.
Pela Associação Comercial do Distrito de Beja:
João Venâncio Jacinto Rosa, na qualidade de presidente
da direcção.
Ricardo José Barrocas Roque, na qualidade de mandatário.
Depositado em 2 de maio de 2019, a fl. 92 do livro n.º 12
com o n.º 110/2019, nos termos do artigo 494.º do Código do
Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

Contrato coletivo entre a Associação dos Comerciantes de Carnes do Concelho de Lisboa e Outros
e outras associações de empregadores e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Comércio
de Carnes do Sul - Alteração salarial e outras/
texto consolidado
O CCT para o comércio de carnes publicado no Boletim
do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 21, de 8 de junho de
2017, e última alteração publicada no Boletim do Trabalho
e Emprego, 1.ª série, n.º 24 de 29 de junho de 2018 é revisto
da forma seguinte:
Texto global

ANEXO III

CAPÍTULO I

Níveis salariais e remunerações certas mínimas
Nível

Remuneração

I

680,00

II

662,00

III

650,00

IV

640,00

V
VI

620,00
610,00

Área, âmbito, vigência e denúncia
Cláusula 1.ª
Área e âmbito

1- Este contrato colectivo de trabalho obriga, por um lado,
as empresas que nos distritos de Lisboa e Setúbal e nos concelhos de Belmonte, Covilhã e Penamacor, exerçam a activi-
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dade do comércio de carnes, representadas pelas associações
patronais outorgantes, bem como por aquelas que o vierem a
subscrever, e, por outro lado, os trabalhadores ao seu serviço
representados pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria
e Comércio de Carnes do Sul.
2- Estão designadamente abrangidos pelo presente contrato colectivo as entidades patronais e os trabalhadores cuja
actividade se exerça em talhos ou em estabelecimentos que,
com outra designação, procedam ao desmancho, corte e venda de carnes de bovino, equídeo, suíno, ovino e caprino.
3- O presente CCT abrange um universo de 1500 empresas
e um total de 4000 trabalhadores.
Cláusula 2.ª
Vigência e denúncia

1- O presente contrato entra em vigor nos termos da lei e é
válido pelo período de 2 anos;
2- A tabela salarial e demais cláusulas com expressão pecuniária estabelecidas para o presente contrato vigorarão por
um período efectivo de 12 meses, produzindo efeitos a partir
de 1 de janeiro de 2019.
3- A denúncia não pode ser feita antes de decorridos 9 ou
20 meses, conforme se trate, respectivamente, de revisão das
tabelas salariais ou da restante matéria.
4- A contraproposta pode ser apresentada nos 30 dias após
o recebimento da proposta, valendo para todos os contra-proponentes a última data de recepção da proposta.
5- As negociações deverão iniciar-se no prazo máximo de
quinze dias após a data de recepção da contraproposta e não
deverão prolongar-se para além do período de sessenta dias.
6- Enquanto não entrar em vigor o novo texto continuará
válido e a aplicar-se aquele cuja revisão se pretende.
CAPÍTULO II

Classificação profissional, admissão e carreira
profissional
Cláusula 3.ª
Classificação profissional

Os trabalhadores abrangidos por este contrato serão obrigatoriamente classificados nas categorias profissionais de:
a) Encarregado;
b) Primeiro-oficial;
c) Segundo-oficial;
d) Praticante;
e) Caixa de balcão;
às quais correspondem as seguintes funções:
Encarregado - O encarregado é o primeiro-oficial que no
estabelecimento ou secção de talho, além de desempenhar as
tarefas inerentes à sua categoria profissional, dirige o serviço
e os restantes trabalhadores.
Primeiro-oficial - É o trabalhador que, tendo capacidade
para orientar e instruir outros de categoria menos qualificada, desmancha, desossa, prepara, corta e vende carnes, controlando a qualidade, peso e preços nos estabelecimentos de

talho ou de secção de talho dos estabelecimentos com outra
designação.
Segundo-oficial - É o trabalhador que, desempenhando as
tarefas inerentes ao primeiro-oficial, não é responsável pela
mesma qualidade técnica e nível de produção, nem pelo dever de orientar os praticantes e aspirantes, podendo substituir
aquele nas suas ausências ou impedimentos.
Praticante - É o trabalhador que, habilitando-se para o
exercício e a responsabilidade da categoria de segundo-oficial, no exercício das suas funções prepara a carne para venda ao público, nomeadamente, desmanchando e desossando.
Prepara embalagens e procede à limpeza dos utensílios e do
estabelecimento.
Caixa de Balcão - É o trabalhador que recebe valores de
pagamento de carnes nos estabelecimentos de talho, verifica
as somas devidas, passa recibo ou bilhete, conforme o caso,
e regista estas operações em folha de caixa.
2- Não é obrigatória a existência de caixa de balcão nos
estabelecimentos ou secções de talho.
3- Poderá existir encarregado nos estabelecimentos ou
secções de talho com três cortadores, incluindo este, desde
que a entidade empregadora não preste serviço no estabelecimento.
4- O lugar de encarregado poderá ser preenchido pela entidade patronal sempre que esta desempenhe, de modo efectivo, no estabelecimento, as funções de direcção e controle do
serviço e do pessoal.
5- O primeiro-oficial designado para exercer as funções de
encarregado, terá direito a um acréscimo sobre a retribuição,
de acordo com o anexo I.
O encarregado poderá regressar ao exercício das funções
de primeiro-oficial, deixando, a partir desse momento, de ter
direito ao acréscimo de retribuição estabelecido para as funções de encarregado, quando lhe tenha sido aplicada sanção
com prévia instauração de processo disciplinar, nos termos
da cláusula 83.ª número 2, ou quando o lugar passe a ser
desempenhado pela entidade patronal, nos termos do número
4 desta cláusula.
6- A entidade patronal é responsável, em termos de contrato individual de trabalho, Previdência, seguro e outros efeitos emergentes de contrato individual de trabalho, expressamente, para todos os efeitos legais e convencionais, pelos
actos praticados pelo encarregado, podendo, no entanto, o
trabalhador, se assim o entender, chamar solidariamente o
encarregado à responsabilidade.
Cláusula 4.ª
Admissão

1- A admissão de qualquer trabalhador é da competência
da entidade patronal, observando-se as disposições e regras
estabelecidas neste contrato colectivo.
2- A entidade patronal deve consultar o sindicato quando
pretenda admitir ao seu serviço qualquer trabalhador.
3- Para efeitos do disposto no número anterior, o sindicato obriga-se a organizar e manter actualizado um registo de
desempregados.
4- Nenhum profissional poderá ser admitido em categoria
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inferior àquela em que se encontra qualificado, prevalecendo
a categoria do seu cartão sindical se a mesma não constar do
boletim de admissão.
Cláusula 5.ª
Condições de admissão

1- A idade mínima de admissão dos trabalhadores ao serviço das entidades patronais abrangidas pelo presente contrato
é de 16 anos.
2- Nenhum trabalhador poderá ser admitido sem que se
encontre habilitado com a escolaridade mínima obrigatória
e prove, por documento passado pelo serviço de saúde competente, possuir a robustez física suficiente para o exercício
da actividade.
3- Estão dispensados das habilitações a que se refere o número anterior os trabalhadores que já tenham comprovadamente exercido a profissão e os que não estejam abrangidos
pela escolaridade obrigatória em vigor, bem como os que residam em localidade onde não existam estabelecimentos de
ensino que facultem o referido grau de ensino.
4- A entidade patronal que admitir qualquer trabalhador a
quem faltem as habilitações referidas no número 2, mesmo
que delas estejam dispensados ao abrigo do número 3, fica
obrigada a conceder a este, sem prejuízo da sua remuneração
normal, um mínimo de duas horas por dia para que obtenha
as necessárias habilitações, competindo ao trabalhador comprovar a inscrição, ainda que em estabelecimento particular,
bem como a assiduidade e aproveitamento, excepto em casos
de doença.

3- A entidade patronal, mesmo sem exercer regularmente a
actividade, poderá substituir um trabalhador impedido, mas
caso se verifique, em qualquer momento, que o não faz regularmente, os trabalhadores poderão exigir que a entidade
patronal se faça substituir de acordo com o número anterior.
4- Quando um trabalhador temporariamente impedido for
substituído por outro de categoria menos qualificada ao serviço da mesma entidade patronal, deverá esta admitir outro
profissional, igualmente em regime de substituição temporária, para substituir aquele que passou a exercer as funções
do trabalhador que se encontra impedido, salvo se os outros
trabalhadores o prescindirem.
Cláusula 8.ª
Tempo de serviço

1- Considera-se tempo de serviço prestado pelo trabalhador à entidade patronal todo o que ininterruptamente trabalhou para ela, embora em estabelecimentos diferentes e ainda nos estabelecimentos pertencentes a sociedades de que a
entidade patronal faça parte e onde o trabalhador haja, porventura, prestado serviço.
2- Quando o trabalhador transitar de uma entidade patronal para outra associada, por ordem ou convite da entidade
patronal, entende-se que transita com todos os direitos e garantias que tinha na primeira.
3- O disposto no número anterior aplica-se igualmente nos
casos de fusão de empresas ou transmissão de estabelecimentos.
Cláusula 9.ª

Cláusula 6.ª

Quadro de pessoal

Período experimental

1- A admissão dos trabalhadores considera-se feita a título
experimental durante os primeiros quinze dias.
2- Durante o período experimental qualquer das partes é
livre de pôr termo ao contrato, sem necessidade de alegar
motivos ou justa causa.
3- Findo o período experimental a admissão torna-se efectiva, contando-se a antiguidade do trabalhador desde a data
do início daquele período.
4- Não há lugar a período experimental sempre que isso
seja declarado por escrito, em documento subscrito pela entidade patronal, ou sempre que o trabalhador seja transferido
de empresa, nas condições referidas na cláusula 8.ª, números
2 e 3.
Cláusula 7.ª
Admissão para efeitos de substituição

1- A admissão de qualquer trabalhador para efeito de substituição temporária entende-se feita a este título nos termos
da lei.
2- Nenhum profissional pode ser substituído, em caso de
impedimento, por outro de categoria menos qualificada - se
o houver na localidade -, excepto quando seja chamado a
exercer funções do substituído um trabalhador ao serviço no
mesmo estabelecimento.

1- As entidades patronais ficam obrigadas a enviar, até ao
dia 30 de abril de cada ano e até ao dia 30 do mês seguinte
ao 1.º mês completo de vigência deste contrato, o mapa do
quadro de pessoal regulado na legislação em vigor.
2- Durante um prazo de quarenta e cinco dias, as entidades patronais afixarão nos locais de trabalho, de forma bem
visível, uma cópia dos mapas referidos no número anterior.
Cláusula 10.ª
Promoções

Sem prejuízo das categorias que lhe competem pelas funções que efectivamente exercerem, os trabalhadores abrangidos por este contrato serão obrigatoriamente promovidos nos
seguintes termos:
a) O praticante será obrigatoriamente promovido a segundo oficial logo que complete dois anos de prática, num ou
mais estabelecimentos.
b) O segundo-oficial passará a primeiro-oficial após um
ano naquela categoria em um ou mais estabelecimentos,
após ser submetido a exame.
Cláusula 11.ª
Requerimento e prazos dos exames

1- Para os efeitos previstos nas alíneas b) da cláusula anterior, os trabalhadores apresentarão ao sindicato um reque-
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rimento do exame logo que completem onze meses na respectiva categoria.
2- O exame deverá ter lugar no prazo de 30 dias a contar da
data de entrada do requerimento.
3- Em caso de impossibilidade absoluta do cumprimento
daquele prazo, o exame deverá efectuar-se no prazo máximo
de 90 dias a contar do termo dos 30 dias referidos no número
anterior.
4- Sempre que se verifique a situação prevista no número
anterior e tendo sido aprovado no exame, o trabalhador terá
direito aos retroactivos a contar do termo dos 30 dias da entrada do requerimento.
Cláusula 12.ª
Comissão examinadora

1- Para a realização dos exames para promoção é formada
uma comissão constituída por dois representantes do sindicato e dois da associação patronal, os quais deverão possuir
conhecimentos técnico-profissionais equivalentes aos do
topo da carreira.
2- Para aquele efeito cada uma das partes comunicará à
outra os seus representantes no prazo de oito dias após o conhecimento por ambas as partes do pedido de exame.
3- A entidade patronal do examinando não poderá fazer
parte da comissão examinadora.
4- Em caso de empate, será chamado a integrar a comissão, um monitor de corte e preparação de carnes do Centro
de Formação Profissional do Sector Alimentar.
5- O tempo gasto, pelos representantes do sindicato quando em funções nesta comissão será considerado, justificado
e remunerado pela sua entidade patronal, até ao máximo de
dois dias por mês, e num total de vinte dias por ano, sendo
vedada à entidade patronal quaisquer pressões que possam
restringir o desempenho daquelas funções.
Cláusula 13.ª
Funcionamento da comissão

1- A data do exame será marcada de comum acordo entre
o sindicato e a associação respeitando sempre os prazos previstos na cláusula 11.ª
2- Não comparecendo qualquer dos representantes na comissão, o exame terá lugar oito dias depois.
3- A ausência em segunda convocatória dos representantes
da associação implicará a promoção automática do trabalhador.
Cláusula 14.ª

categorias a que o trabalhador se propõe a exame.
3- Quando reprovado, o trabalhador pode requerer novo
exame nos seis meses seguintes, devendo a entidade patronal diligenciar na criação de condições que facilitem o seu
aperfeiçoamento.
Cláusula 15.ª
Certificado de aptidão profissional

1- Após aprovação no exame o trabalhador receberá um
certificado de aptidão profissional passado conjuntamente
pelo sindicato e pela associação, dele devendo constar obrigatoriamente a categoria profissional e a data de promoção.
2- Para além do que dispõe o número anterior, o certificado
assumirá a forma e o conteúdo que forem acordados em sede
da comissão examinadora.
3- Os custos do certificado serão suportados pelo trabalhador.
4- Para efeitos de reconhecimento oficial deste certificado, as partes comprometem-se a solicitar a intervenção do
Ministério do Emprego e da Segurança Social, nos termos
que vierem a ser definidos no decreto-lei sobre certificação
profissional.
Cláusula 16.ª
Direitos adquiridos

1- Os trabalhadores que à data da entrada em vigor das
presentes alterações já estejam classificados como primeiro-oficial manterão esta classificação e ser-lhes-á emitido um
certificado nos moldes previstos na cláusula 15.ª
2- Para todos os efeitos serão integralmente respeitadas
todas as promoções efectuadas na base das anteriores disposições deste CCT e os tempos de antiguidade na categoria em
que se encontrem classificados.
3- As disposições respeitantes à matéria de exames entrarão em vigor decorridos seis meses após a publicação no Boletim do Trabalho e Emprego das presentes alterações.
Cláusula 17.ª
Quadro de densidade

1- O número de trabalhadores de cada estabelecimento
retalhista de carnes é função da necessidade imposta à entidade patronal pelo seu movimento comercial, mas os estabelecimentos que possuam três ou mais trabalhadores devem
organizar os seus quadros de pessoal de forma a permitir o
normal acesso dos profissionais de categoria inferior.
CAPÍTULO III

Matéria do exame de avaliação)

1- O exame terá a duração máxima de uma hora e será
efectuado no posto de trabalho habitual ou, em caso de impossibilidade, devidamente comprovada, no Centro de Formação Profissional do Sector Alimentar, sendo avisados quer
o trabalhador quer a entidade patronal do dia e hora da sua
realização.
2- A avaliação da aptidão do trabalhador será feita exclusivamente com base nas funções definidas neste CCT para as

Direitos e deveres das partes
Cláusula 18.ª
Deveres da entidade patronal

São deveres da entidade patronal:
a) Cumprir rigorosamente as disposições do presente contrato;
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b) Respeitar e tratar com urbanidade os seus trabalhadores
e sempre que lhes tiver de fazer qualquer admoestação fazê-lo de forma a não ferir a sua dignidade;
c) Passar ao trabalhador, sempre que este o solicite, certificado de trabalho donde conste o tempo de serviço e categoria;
d) Indemnizar o trabalhador dos prejuízos resultantes de
acidentes de trabalho e de doenças profissionais desde que o
trabalhador não esteja segurado;
e) Dispensar o trabalhador para o exercício de cargos em
associações sindicais, instituições de previdência, comissões
de trabalhadores e comissões de conciliação e julgamento,
nos termos da legislação em vigor e deste contrato;
f) Prestar aos organismos competentes, nomeadamente
aos departamentos oficiais, às associações outorgantes, ao
Sindicato e aos delegados sindicais, no âmbito da respectiva
empresa, quando pedidos, todos os elementos relativos ao
cumprimento deste contrato;
g) Providenciar para que haja bom ambiente moral e boas
condições materiais no local de trabalho, especialmente no
que diz respeito à salubridade, higiene, ventilação e iluminação, bem como à protecção para os que trabalham no calor
e no frio;
h) Ouvir as comissões de trabalhadores, delegados sindicais ou o sindicato, nos termos da lei e deste contrato;
i) Facilitar a formação profissional e escolar dos trabalhadores;
j) Não intervir na actividade das comissões de trabalhadores e dos delegados sindicais dentro das empresas, nem
se opor à cobrança das quotizações sindicais pelos trabalhadores;
l) Exigir dos trabalhadores que exerçam funções de chefia que tratem com correcção os trabalhadores que estiverem
sob as suas ordens;
m) Pagar ao trabalhador uma retribuição que, respeitando
designadamente o principio «trabalho igual, salário igual»,
seja justa e adequada ao seu trabalho, sem prejuízo das disposições legais e contratuais.
Cláusula 19.ª
Deveres dos trabalhadores

São deveres dos trabalhadores:
a) Cumprir as disposições deste contrato;
b) Respeitar e tratar com urbanidade a entidade patronal,
os superiores hierárquicos, os companheiros de trabalho e
as demais pessoas que estejam em relação com a empresa;
c) Comparecer ao serviço com assiduidade e realizar o trabalho com zelo e diligência;
d) Observar e fazer observar rigorosamente as determinações dos superiores hierárquicos, excepto quando as mesmas
se mostrem contrárias aos seus direitos e garantias;
e) Guardar lealdade à entidade patronal, nomeadamente
não negociando por conta própria ou alheia em concorrência
com ela;
f) Velar pela observação e boa utilização dos bens relacionados com o seu trabalho que lhe forem confiados pela
entidade patronal;

g) Proceder com justiça relativamente às infracções disciplinares, cometidas pelos seus inferiores hierárquicos e informar com verdade, isenção e espírito de justiça, quer quanto a pessoas quer quanto ao serviço;
h) Ter para com os restantes trabalhadores as atenções e
o respeito a que têm direito, prestando-lhes, em matéria de
serviço, os conselhos e ensinamentos que necessitem ou solicitem;
i) Cumprir e fazer cumprir as normas de salubridade, higiene, iluminação e segurança no trabalho;
j) Cumprir as decisões da comissão de conflitos, das comissões de trabalhadores, delegados sindicais e sindicato em
matéria da sua competência.
Cláusula 20.ª
Garantias dos trabalhadores

1- É proibido à entidade patronal:
a) Opor-se, por qualquer forma, a que o trabalhador exerça
os seus direitos, bem como despedi-lo ou aplicar-lhe sanções
por causa desse exercício;
b) Exercer pressão sobre o trabalhador para que este actue
no sentido de influir desfavoravelmente nas suas condições
de trabalho ou dos seus companheiros;
c) Baixar a categoria do trabalhador;
d) Transferir o trabalhador para outro local, se essa transferência lhe causar prejuízo sério;
e) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou a utilizar serviços fornecidos pela entidade patronal ou por pessoas por
ela indicadas;
f) Explorar com fins lucrativos quaisquer cantinas, refeitórios, economatos ou outros estabelecimentos para fornecimento de bens ou prestação de serviços aos trabalhadores;
g) Despedir e readmitir o trabalhador ainda que com o seu
consentimento, havendo o propósito de o prejudicar em direitos ou garantias decorrentes da antiguidade;
h) Diminuir a retribuição ou modificar as condições da
prestação de trabalho, desde que dessa modificação resulte
ou possa resultar prejuízo para o trabalhador.
2- A prática, pela entidade patronal, de qualquer acto em
contravenção do disposto no número anterior considera-se
violação do contrato e dá ao trabalhador a faculdade de o
rescindir com justa causa, com as indemnizações correspondentes.
CAPÍTULO IV

Prestação do trabalho
SECÇÂO I
Período e horário de trabalho
Cláusula 21.ª
Duração do trabalho

1- O período normal de trabalho não poderá exceder quarenta horas por semana e oito horas por dia, distribuídas de
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segunda-feira a sexta-feira ou de terça-feira a sábado.
2- Sempre que o trabalhador dê voluntariamente o seu
acordo por escrito à prestação de trabalho ao domingo incluído no seu horário normal, este será pago com o acréscimo
de 200 % do valor/hora do seu salário.
3- O descanso semanal obrigatório dos trabalhadores
abrangidos pelo disposto no número anterior verificar-se-á
obrigatoriamente ao domingo de 15 em 15 dias.
4- O período de trabalho diário deverá ser interrompido
por um intervalo de descanso e refeição, de duração de uma a
duas horas, de modo que os trabalhadores não prestem mais
de cinco horas consecutivas.
a) O período de almoço pode ser alargado para três horas
desde que nisso acordem as partes mediante documento escrito.
5- Os trabalhadores têm direito a um período de tolerância
na hora de entrada ao serviço que não poderá exceder dez
minutos diários e sessenta mensais.
6- Haverá tolerância de dez minutos para as operações e
serviços começados mas não acabados para além da hora
estabelecida para o termo do período normal de trabalho diário, não sendo, porém, de admitir que tal tolerância se transforme em sistema.
7- Para os efeitos do disposto na parte final do número anterior, quando a soma do tempo de tolerância ultrapasse três
horas mensais, será paga como trabalho extraordinário.
8- No estabelecimento do horário de trabalho deverão
sempre ser ouvidos os trabalhadores.
9- Só serão permitidas isenções de horário de trabalho com
o acordo expresso dos trabalhadores interessados.
Cláusula 22.ª
Horário de trabalho

1- Entende-se por horário de trabalho a determinação das
horas do início e do termo do período normal de trabalho diário, bem assim como dos intervalos de descanso ou refeição.
2- Salvo nos regimes de trabalho por turnos, o início e o
termo do período normal de trabalho diário deverá ser fixado
entre as 7 e as 9 horas e entre as 17 e as 19 horas respectivamente.
3- Em casos individuais, nomeadamente no que respeita
a trabalhadores ao serviço de talhos situados em mercados,
o período normal de trabalho poderá ter início às 6 horas e
o termo do período normal de trabalho poderá ser alargado
até às 20 horas, tratando-se de horários desfasados ou por
turnos.
Cláusula 23.ª
Trabalho em regime de turnos

1- Sempre que o período de funcionamento ultrapasse os
limites do período normal de trabalho diário e os trabalhadores não cumpram tal período de funcionamento em regime
de horários desfasados, deverão ser organizados horários de
trabalho por turnos fixos ou rotativos.
2a) Entende-se por horário de trabalho desfasado aquele em
que os trabalhadores iniciam e terminam a hora diferente os

respectivos períodos de trabalho, com sobreposição desses
horários na sua fase intermédia, bem como aquele em que
o intervalo para refeição e descanso não ocorre simultaneamente para todos os trabalhadores;
b) Entende-se por trabalho em turnos rotativos aquele em
que os trabalhadores mudam regular ou periodicamente de
horário. Trabalho em turnos fixos é aquele em que os trabalhadores cumprem horários desfasados sem qualquer sobreposição e sem rotação.
3- A duração do trabalho em cada turno fixo ou rotativo
não pode ultrapassar os limites máximos do período normal
de trabalho referido na cláusula 21.ª
4- Os trabalhadores só poderão mudar de turno após o período de descanso semanal.
5- A entidade patronal é obrigada a fixar a escala de turnos
com a antecedência mínima de quinze dias.
6- A organização dos turnos deverá ser estabelecida de comum acordo entre os trabalhadores e a entidade patronal. Se
não houver acordo, competirá a esta fixar a composição dos
turnos, tomando sempre em conta, na medida do possível os
interesses manifestados pelos trabalhadores.
7- A prestação de trabalho em regime de turnos rotativos
confere ao trabalhador direito a um subsídio de turno de
17 % sobre a remuneração base.
8- O subsídio de turno mencionado no número anterior inclui a retribuição do trabalho nocturno a que houver lugar.
9- Este subsídio não será pago em relação aos períodos de
ausência ao serviço que não confiram direito a remuneração
e deixa de ser devido quando o trabalhador deixe de prestar
trabalho em regime de turnos.
10- O trabalhador em regime de turnos fixos apenas tem
direito à retribuição especial por trabalho nocturno efectivamente prestado.
11- Os trabalhadores integrados em regime de trabalho por
turnos terão direito a uma redução de meia hora no período
normal de trabalho diário, para efeitos de refeição ou descanso, sem perda de retribuição.
Cláusula 24.ª
Trabalho suplementar

1- Considera-se trabalho suplementar o prestado fora do
período normal de trabalho.
2- Só em casos de força maior ou na iminência de prejuízos graves poderá haver lugar à prestação de trabalho suplementar.
3- O trabalho suplementar será sempre facultativo para o
trabalhador.
4- As entidades patronais deverão possuir um registo de
horas de trabalho suplementar, onde, antes do início da prestação do trabalho e imediatamente após o seu termo, farão as
respectivas anotações.
5- A autorização para a realização de trabalho suplementar, quando exigida, envolve a obrigatoriedade do pagamento
aos trabalhadores por ela abrangidos de todas as horas autorizadas, a menos que a sua não utilização seja comunicada
ao Ministério do Trabalho por escrito e no mesmo dia ou no
dia seguinte.
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Cláusula 25.ª
Remuneração do trabalho suplementar

1- O trabalho suplementar dá direito a remuneração especial, a qual será igual à retribuição normal acrescida de
100 %.
A fórmula a considerar no cálculo de horas simples para a
remuneração do trabalho extraordinário é a seguinte:
RH=

Remuneração mensal x 12
Horas de trabalho semanal (quarenta horas) x 52

2- O pagamento do trabalho suplementar deverá ser efectuado, mediante recibo correctamente discriminado, simultaneamente com o pagamento da retribuição do mês em que
aquele for prestado, salvo o pagamento do trabalho suplementar prestado a partir do dia 20 de cada mês, que poderá
ser efectuado dentro dos primeiros cinco dias úteis do mês
seguinte.
Cláusula 26.ª
Trabalho nocturno

1- Considera-se nocturno o trabalho prestado entre as vinte
horas de um dia e as sete horas do dia seguinte.
2- É proibida a prestação de trabalho nocturno aos menores de 18 anos.
3- Só é permitida a prestação do trabalho nocturno por
acordo entre a entidade patronal e o trabalhador ou, não havendo acordo, em casos de força maior ou na iminência de
prejuízos graves.
4- O trabalho nocturno será pago com o acréscimo de 50 %
em acumulação com a retribuição normal e com a retribuição
por trabalho suplementar se o houver.

ficarem impossibilitados de tomar as refeições nas mesmas
condições de tempo e lugar em que o faziam habitualmente.
3- Nas deslocações não previstas no número 1 e que impossibilitem o regresso diário do trabalhador, este terá direito, para além do disposto no número 2, a um subsídio de
deslocação a acordar com a entidade patronal e ao pagamento das despesas de alojamento.
4- Nas deslocações, os trabalhadores terão ainda direito ao
pagamento, como trabalho suplementar, do tempo de trajecto
e espera, na parte que exceda o período normal de trabalho
diário.
5- Sempre que o trabalhador utilize o seu próprio veículo
nas deslocações, terá direito ao pagamento de um quarto do
preço do litro da gasolina super por cada quilómetro percorrido.
6- As despesas previstas nos números 2 e 3 desta cláusula
serão pagas contra a apresentação dos documentos comprovativos ou nos seguintes termos:
–– Diária completa - 43,00 €
–– Almoço ou jantar - 11,00 €
–– Pequeno-almoço - 6,00 €
–– Dormida com pequeno-almoço - 26,50 €
SECÇÃO III
Transferências
Cláusula 29.ª
Princípio geral

Entende-se como transferência de local de trabalho toda
e qualquer alteração do contrato, ainda que com melhoria
imediata da retribuição, que seja tendente a modificar o local
de trabalho.

SECÇÃO II

Cláusula 30.ª

Trabalho fora do local habitual

Transferência por mudança total ou parcial do estabelecimento

Cláusula 27.ª
Local de trabalho - Noção e princípios gerais

1- Entende-se por local habitual de trabalho o estabelecimento em que o trabalhador presta normalmente serviço ou
a sede ou a delegação da empresa a que está adstrito quando
o seu local de trabalho não seja fixo.
2- Entende-se por deslocação em serviço a realização temporária de trabalho fora do local habitual.
Cláusula 28.ª
Direitos dos trabalhadores nas deslocações

1- Consideram-se pequenas deslocações, todas aquelas
que permitam, em menos de uma hora por cada percurso,
fora dos limites do horário normal e num raio de 40 Km, a
ida e o regresso diário dos trabalhadores ao seu local habitual
de trabalho.
2- Nas pequenas deslocações, os trabalhadores terão direito ao pagamento das despesas de transporte e alimentação se

1- A entidade patronal pode, salvo estipulação em contrário, transferir o trabalhador, se essa transferência resultar de
mudança total ou parcial do estabelecimento onde aquele
presta serviço.
2- A entidade patronal suportará sempre as despesas directamente impostas pela transferência, as quais serão processadas em recibo separado.
3- Quando da transferência resultar prejuízo sério para o
trabalhador, este poderá rescindir o contrato, tendo direito à
indemnização fixada na cláusula 61.ª
4- Por prejuízo sério entende-se aquele que é susceptível
de provocar ao trabalhador perda ou desvantagens em bens
de carácter patrimonial ou não.
Cláusula 31.ª
Transferências individuais

1- Toda e qualquer transferência de local de trabalho ainda
que envolva uma pluralidade de trabalhadores, que não seja
motivada pela mudança, total ou parcial, do estabelecimento
entende-se como transferência individual.
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2- A transferência de um trabalhador nos termos do número anterior só pode ser feita se houver mútuo acordo, consignado em documento escrito e assinado por ambas as partes,
donde constem os termos e condições da transferência.
3- Se ao trabalhador for solicitada a prestação de serviço
noutro estabelecimento da mesma entidade patronal, por força de circunstância esporádica e acidental e por tempo que
não ultrapasse o dia de trabalho, este só poderá recusar se
isso lhe causar prejuízo sério.
4- A entidade patronal obriga-se a pagar as despesas directamente impostas pela transferência, bem como qualquer outro subsídio ou complemento que eventualmente tenha sido
acordado e conste em recibos separados.

Cláusula 36.ª
Substituições temporárias

1- Sempre que um trabalhador já ao serviço da empresa
substitua outro de categoria e retribuição superior, passará a
receber esta última retribuição enquanto durar a substituição.
2- Se a substituição durar mais de cento e oitenta dias,
seguidos ou interpolados, no mesmo ano civil, o substituto
manterá o direito à retribuição do substituído quando, finda
a substituição, regressar ao desempenho das funções anteriores.
3- Se o impedimento do trabalhador substituído se tornar
definitivo ou cessar o contrato de trabalho, o trabalhador
substituto ascenderá à categoria do que substituía.

CAPÍTULO V

Cláusula 37.ª

Retribuição do trabalho

Tempo, forma e documento de pagamento

Cláusula 32.ª
Conceito de retribuição

1- Só se considera retribuição, aquilo a que, nos termos do
contrato, das normas que o regem ou dos usos, o trabalhador
tem direito como contrapartida do seu trabalho.
2- A retribuição compreende a remuneração de base e todas as outras prestações regulares e periódicas feitas, directa
ou indirectamente, em dinheiro ou em espécie.
3- Até prova em contrário, presume-se constituir retribuição toda e qualquer prestação da entidade patronal ao trabalhador.
4- Os trabalhadores que exerçam funções de caixa de balcão têm direito a um abono mensal para falhas no valor de
31,50 €.
Cláusula 33.ª
Remunerações mínimas mensais

1- A remuneração vence-se ao mês e deverá ser satisfeita,
em dinheiro, até ao último dia útil de cada mês.
2- A remuneração deverá ser paga no local onde o trabalhador presta a sua actividade e durante o período normal de
trabalho.
3- Tendo sido acordado lugar diverso do da prestação de
trabalho, o tempo que o trabalhador gastar para receber a
remuneração considera-se como tempo de trabalho normal,
e as despesas que efectuar, serão suportadas pela entidade
patronal.
4- A entidade patronal é obrigada a entregar aos trabalhadores, no acto de pagamento, recibo, no qual figurem o nome
completo do trabalhador, número de beneficiário e categoria
profissional, devidamente discriminado quanto a período de
trabalho a que corresponde a remuneração, diversificação
das importâncias relativas a trabalho normal, extraordinário,
prestado nos dias de descanso semanal ou feriados, subsídios
ou complementos, diuturnidades, descontos e o montante líquido a receber.

As remunerações mínimas mensais para os trabalhadores
abrangidos por este CCT são as constantes do anexo I.

Cláusula 38.ª

Cláusula 34.ª

Subsídio de Natal

Cálculo da remuneração

Para todos os efeitos, o valor da remuneração horária será
calculado segundo a seguinte fórmula:
RH=

Remuneração mensal x 12
Horas de trabalho semanal (quarenta horas) x 52
Cláusula 35.ª

Exercício de funções inerentes a diversas categorias

Quando algum profissional exercer funções inerentes a
diversas categorias, receberá a retribuição correspondente à
mais elevada.

1- Todos os trabalhadores abrangidos por este contrato terão direito a receber, até ao dia 15 de dezembro de cada ano,
um subsídio de Natal, correspondente a um mês de remuneração.
2- No caso de ainda não ter um ano de serviço, o trabalhador receberá um subsídio proporcional ao tempo de serviço prestado, contando-se sempre o mês de admissão como
completo.
3- Suspendendo-se o contrato de trabalho, o trabalhador
terá direito:
a) No ano da suspensão, a um subsídio de Natal de montante proporcional ao tempo de serviço prestado;
b) No ano de regresso à prestação de trabalho, a um subsídio de Natal de montante proporcional ao tempo de serviço
prestado até 31 de dezembro, a contar da data do regresso.
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4- Cessando o contrato de trabalho, a entidade patronal pagará um subsídio proporcional ao tempo de serviço prestado
no ano da cessação.
5- Cessando o contrato de trabalho por morte do trabalhador, os seus herdeiros terão direito à quota-parte prevista no
número 4.
Cláusula 39.ª
Diuturnidades

1- As retribuições mensais serão acrescidas de diuturnidades por cada três anos de permanência na categoria de
primeiro-oficial e de caixa de balcão até ao limite de três
diuturnidades, no valor de 25,50 €, cada uma.
2- O disposto nesta cláusula não se aplica quando o trabalhador já tem retribuição superior à da tabela, acrescida das
diuturnidades devidas.

Cláusula 41.ª
Remuneração do trabalho em dias de descanso e feriados

1- O trabalho prestado no dia de descanso semanal obrigatório, no dia de descanso semanal complementar e nos dias
de feriado será remunerado com o acréscimo de 200 %, salvo
o disposto no número seguinte.
2- O trabalho prestado nos dias de feriado que antecedam
ou sucedam ao descanso semanal será pago com o acréscimo
de 100 %.
3- O trabalho prestado nos dias de descanso semanal obrigatório ou complementar dá direito a um dia completo de
descanso, a gozar num dos três dias úteis seguintes, escolhido de comum acordo.
SECÇÃO II
Férias

CAPÍTULO VI

Cláusula 42.ª

Suspensão da prestação de trabalho

Direito a férias

1- Os trabalhadores têm direito a um período de férias remuneradas em cada ano civil.
2- O direito a férias é irrenunciável e o seu gozo efectivo não pode ser substituído, fora dos casos expressamente
previstos na Lei, por qualquer compensação económica ou
outra, ainda que com o acordo do trabalhador.

SECÇÃO I
Descanso semanal e feriados
Cláusula 40.ª
Descanso semanal e feriados

1- O dia de descanso semanal obrigatório para os trabalhadores abrangidos pelo presente contrato é o domingo.
2- Os trabalhadores terão ainda direito a um dia de descanso complementar, que recairá sobre o sábado ou a segunda-feira.
3- São considerados feriados os seguintes dias:
1 de janeiro;
25 de abril;
1 de maio;
Terça-Feira de Carnaval;
Sexta-Feira Santa;
Páscoa;
Corpo de Deus;
10 de junho;
15 de agosto;
5 de outubro;
1 de novembro;
1 de dezembro;
8 de dezembro;
25 de dezembro;
Feriado distrital ou municipal.
4- Os feriados de Sexta-Feira Santa e Terça-Feira de Carnaval poderão ser observados em outro dia com significado
local estabelecido por comum acordo entre a entidade patronal e os trabalhadores.
5- É proibida a prestação de trabalho no dia 1 de maio.

Cláusula 43.ª
(Aquisição do direito a férias)

1- O direito a férias adquire-se com a celebração do contrato de trabalho e vence-se em 1 de janeiro de cada ano civil,
salvo o disposto no número 2 da cláusula 38.ª
2- O direito a férias reporta-se ao trabalho prestado no ano
civil anterior, sem prejuízo do disposto no número 2 da cláusula 44.ª, e não está condicionado à assiduidade ou efectividade de serviço.
Cláusula 44.ª
Período de férias

1- Todos os trabalhadores abrangidos pelo presente contrato têm direito, em cada ano civil, a 22 dias úteis de férias.
2- Os trabalhadores admitidos durante o 1º semestre do
ano civil terão direito, após o decurso do período experimental, a um período de férias de oito dias úteis.
3- O início das férias não poderá recair sobre dia feriado
ou de descanso semanal.
Cláusula 45.ª
Subsídio de férias

1- A retribuição correspondente ao período de férias não
pode ser inferior à que os trabalhadores receberiam se estivessem efectivamente ao serviço e deverá ser paga até ao
último dia útil antes do seu início.
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2- Além da retribuição, os trabalhadores têm direito a um
subsídio de férias de montante igual à retribuição do período
de férias, o qual deverá igualmente ser pago até ao último dia
útil antes do seu início.
3- Este subsídio beneficiará sempre de qualquer aumento
de retribuição que se efectue até ao início das férias.

Cláusula 47.ª

trabalhador terá direito a receber a remuneração correspondente a um período de férias proporcional ao tempo de serviço prestado no ano da cessação, bem como ao respectivo
subsídio.
2- Se o contrato cessar antes de gozado o período de férias
vencido no início desse ano, o trabalhador terá ainda direito
a receber a remuneração correspondente a esse período, bem
como o respectivo subsídio.
3- O período de férias a que se refere o número anterior,
embora não gozado, conta-se sempre para efeitos de antiguidade.
4- Cessando o contrato por morte do trabalhador, o direito
a férias e respectivos subsídios previstos nos números 1 e 2
transferem-se para os seus herdeiros.

Marcação do período de férias

Cláusula 50.ª

Cláusula 46.ª
Cumulação de férias

As férias devem ser gozadas no decurso do ano civil em
que se vencem, não sendo permitido acumular no mesmo
ano férias de dois ou mais anos.

1- A marcação do período de férias deve ser feita, por mútuo acordo, entre a entidade patronal e o trabalhador.
2- Na falta de acordo, caberá à entidade patronal a elaboração do mapa de férias, a apresentar aos trabalhadores até ao
dia 31 de março de cada ano, ouvindo para o efeito a comissão de trabalhadores ou a comissão sindical ou intersindical
ou os delegados sindicais, pela ordem indicada, quando os
haja.
3- No caso previsto no número anterior, a entidade patronal só pode marcar o período de férias entre 1 de maio e
31 de outubro, salvo o parecer favorável em contrário das
entidades aí referidas.
4- As férias poderão ser marcadas, para serem gozadas
interpoladamente, mediante acordo entre o trabalhador e a
entidade patronal e desde que salvaguardado, no mínimo, um
período de quinze dias consecutivos.
5- Aos trabalhadores do mesmo agregado familiar ao serviço da mesma entidade patronal será concedida faculdade
de gozar as suas férias simultaneamente.
Cláusula 48.ª
Alteração da marcação do período de férias

1- Se, depois de marcado o período de férias, exigências
imperiosas do funcionamento da empresa determinarem o
adiamento ou interrupção das férias já iniciadas, o trabalhador tem direito a ser indemnizado pela entidade patronal dos
prejuízos que comprovadamente haja sofrido na pressuposição de que gozaria integralmente as férias na época fixada.
2- A interrupção das férias não poderá prejudicar o gozo
seguido de metade do período a que o trabalhador tenha direito.
3- Haverá lugar a alteração do período de férias sempre
que o trabalhador, na data prevista para o seu início, esteja
temporariamente impedido por facto que não lhe seja imputável.
Cláusula 49.ª
Efeitos da cessação do contrato de trabalho

1- Cessando o contrato de trabalho por qualquer forma, o

Efeitos da suspensão do contrato de trabalho por impedimento
prolongado

1- No caso de suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado respeitante ao trabalhador, nomeadamente serviço militar obrigatório, doença ou acidente
trabalho, se verificar a impossibilidade total ou parcial de
gozo do direito a férias já vencido, o trabalhador terá direito
à retribuição correspondente ao período de férias não gozado
e respectivo subsidio.
2- No ano de cessação do impedimento prolongado, o trabalhador terá direito ao período de férias e respectivo subsidio que se teriam vencido em 1 de janeiro desse ano se
tivesse estado ininterruptamente ao serviço.
3- No caso de sobrevir o termo do ano civil antes de gozado o direito estipulado no número 2, poderá o trabalhador
usufruí-lo até ao fim do 1.º trimestre do ano imediato.
Cláusula 51.ª
Violação do direito a férias

No caso de a entidade patronal obstar ao gozo das férias
nos termos previstos neste contrato, o trabalhador receberá,
a título de indemnização, o triplo da retribuição correspondente ao período em falta, que deverá obrigatoriamente ser
gozado no 1.º trimestre do ano civil subsequente.
Cláusula 52.ª
Doença no período de férias

1- Se o trabalhador adoecer durante as férias, serão as mesmas suspensas desde que a entidade patronal seja do facto
informada, prosseguindo o respectivo gozo após o termo da
situação de doença, nos termos em que as partes acordarem,
ou, na falta de acordo, logo após a alta.
2- Aplica-se ao disposto na parte final do número anterior
o disposto no número 3 da cláusula 50.ª
3- A prova da situação de doença prevista no número 1
poderá ser feita por estabelecimento hospitalar, por médico
da Previdência ou por atestado médico, sem prejuízo, neste
último caso, do direito de fiscalização e controle por médico
indicado pela entidade patronal.
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Cláusula 53.ª
Exercício de outras actividades durante as férias

1- O trabalhador não pode exercer durante as férias qualquer outra actividade remunerada, salvo se já a viesse exercendo cumulativamente ou a entidade patronal o autorizar a
isso.
2- A contravenção ao disposto no número anterior, sem
prejuízo de eventual responsabilidade disciplinar do trabalhador, dá à entidade patronal o direito de reaver a retribuição correspondente às férias e respectivo subsídio.

2 delegados sindicais e membros de comissões de trabalhadores até ao número estabelecido na legislação aplicável e
neste CCT.
Cláusula 56.ª
Faltas por motivo de falecimento de parentes e afins

Faltas e licença sem retribuição

1- Nos termos da alínea b) do número 2 da cláusula anterior, o trabalhador pode faltar justificadamente:
a) Até cinco dias consecutivos por falecimento de cônjuge legítimo ou de facto, filhos, pais, sogros, genros, noras e
irmãos;
b) Até dois dias consecutivos por falecimento de bisavós,
bisnetos, tios, sobrinhos, avós, netos, cunhados, primos-irmãos ou pessoas que vivam em comunhão de vida e habitação com o trabalhador.

Cláusula 54.ª

Cláusula 57.ª

CAPÍTULO VII

Comunicação e prova sobre faltas justificadas

Conceito de falta

1- Falta é a ausência do trabalhador durante todo o período
normal de trabalho diário a que está obrigado.
2- Os períodos de ausência inferiores ao período normal
de trabalho são adicionados, durante o ano civil, até perfazerem um ou mais dias completos de trabalho contando-se
cada dia como uma falta.
Cláusula 55.ª
Tipos de faltas

1- As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.
2- São consideradas faltas justificadas:
a) As dadas por altura do casamento, até quinze dias seguidos;
b) As motivadas por falecimento de cônjuge, parente ou
afins, nos termos da cláusula seguinte;
c) As motivadas pela prática de actos necessários e inadiáveis, no exercício de funções em associações sindicais, instituições de previdência, na qualidade de membro da comissão examinadora e na qualidade de delegado sindical ou de
membro de comissões de trabalhadores;
d) As motivadas pela prestação de provas de exame de aptidão profissional ou em estabelecimentos de ensino oficial
ou oficializados, durante o dia de cada prova;
e) As motivadas por impossibilidade de prestar trabalho
devido a facto que não seja imputável ao trabalhador, nomeadamente doença, acidente ou cumprimento de obrigações
legais;
f) As motivadas por necessidade de prestação de assistência inadiável a membros do seu agregado familiar;
g) As prévia ou, posteriormente autorizadas pela entidade
patronal;
h) Exercício de funções de bombeiro voluntário em caso
de sinistro;
i) Doação de sangue a título gracioso durante um dia, desde que este dia não recaia na sexta-feira ou no sábado.
3- São consideradas injustificadas todas as faltas não previstas no número anterior.
4- Apenas beneficiam do disposto na alínea c) do número

1- As faltas justificadas, quando previsíveis, serão obrigatoriamente comunicadas à entidade patronal com a antecedência mínima de cinco dias.
2- Quando imprevisíveis, as faltas justificadas serão obrigatoriamente comunicadas à entidade patronal logo que possível.
3- No caso de faltas dadas por membros da direcção da
associação sindical, a direcção interessada deverá comunicar
por escrito, com um dia de antecedência, as datas e o número de dias que os respectivos membros necessitam para o
exercício das suas funções, ou, em caso de impossibilidade,
nas quarenta e oito horas imediatas ao primeiro dia em que
faltarem.
4- A entidade patronal pode, em qualquer caso de falta
justificada, exigir ao trabalhador prova dos factos invocados
para a justificação.
5- O não cumprimento do disposto nos números anteriores
torna as faltas injustificadas.
Cláusula 58.ª
Consequência da falta de veracidade dos factos alegados

1- As faltas dadas pelos motivos previstos nas alíneas da
cláusula 55.ª quando não se prove a veracidade dos factos
alegados, além de se considerarem como não justificadas,
constituem infracção disciplinar.
2- O trabalhador fica obrigado a apresentar à entidade patronal prova documental ou declaração escrita e testemunhada dos factos que lhe dão direito às faltas justificadas, sob
pena de serem consideradas injustificadas.
Cláusula 59.ª
Efeitos das faltas justificadas

1- As faltas justificadas não determinam a perda ou prejuízo de quaisquer direitos ou regalias do trabalhador, salvo o
disposto no número seguinte.
2- Determinam perda de retribuição as seguintes faltas ainda que justificadas:
a) Dadas nos casos previstos na alínea c) da cláusula 55.ª,
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à excepção das que forem concedidas na legislação aplicável
e neste CCT como crédito de horas para o exercício das funções aí estabelecidas;
b) Dadas por motivo de doença, desde que o trabalhador
tenha direito ao subsídio de previdência respectivo;
c) Dadas por motivo de acidente de trabalho, desde que o
trabalhador tenha direito a qualquer subsidio de seguro.
3- Nos casos previstos nas alíneas e) e f) do número 2 da
cláusula 55.ª, se o impedimento do trabalhador se prolongar
para além de um mês, aplica-se o regime de suspensão da
prestação do trabalho por impedimento prolongado.
4- O tempo de suspensão conta-se para efeitos de antiguidade, conservando o trabalhador o direito ao lugar e continuando obrigado a guardar lealdade à entidade patronal.
5- O disposto no número 3 começará a observar-se mesmo
antes de expirado o prazo de um mês, a partir do momento
em que se torne certo que o impedimento terá duração superior àquele prazo.
6- O contrato caducará, porém, no momento em que se
torne certo que o impedimento é definitivo, sem prejuízo da
observância das disposições aplicáveis sobre previdência.
7- Terminado o impedimento referido nos números anteriores, o trabalhador deve, dentro de quinze dias, apresentar-se à entidade patronal para retomar o serviço, sob pena de
perder o direito ao lugar.
Cláusula 60.ª
Efeito das faltas injustificadas

1- As faltas injustificadas determinam sempre perda de
retribuição correspondente ao período de ausência, o qual
será descontado para todos os efeitos na antiguidade do trabalhador.
2- Incorre em infracção disciplinar grave todo o trabalhador que:
a) Faltar injustificadamente durante três dias consecutivos
ou seis interpolados num período de um ano;
b) Faltar injustificadamente com alegação de motivo de
justificação comprovadamente falso.
3- No caso de a apresentação do trabalhador para início
ou reinício da prestação de trabalho se verificar com atraso
injustificado superior a trinta ou sessenta minutos, pode a
entidade patronal recusar a aceitação da prestação durante
parte ou todo o período normal de trabalho, respectivamente.

Cláusula 62.ª
Cálculo do valor da remuneração para desconto de faltas

1- O valor da remuneração horária para efeitos do desconto de faltas será calculado segundo a seguinte fórmula:
RH=

Remuneração mensal x 12
Horas de trabalho semanal (quarenta horas x 52)
Cláusula 63.ª
Impedimento por serviço militar

Durante a prestação do serviço militar, em período de licença, o trabalhador poderá retomar a prestação de trabalho e
consequente remuneração se não tiver sido substituído após
a suspensão do contrato e desde que apresente à entidade
patronal e no sindicato documento militar que lhe permita o
exercício da profissão, sem qualquer responsabilidade para
a entidade patronal, designadamente em caso de acidente de
trabalho ocorrido nesse período e que lhe possa afectar as
faculdades para o cumprimento do serviço militar.
Cláusula 64.ª
Licença sem retribuição

1- A entidade patronal pode atribuir ao trabalhador, a pedido deste, licenças sem retribuição.
2- O período de licença sem retribuição conta-se para efeitos de antiguidade.
3- Durante o mesmo período cessam os direitos, deveres
e garantias das partes, na medida em que pressuponham a
efectiva prestação de trabalho.
4- O trabalhador beneficiário da licença sem vencimento
mantém o direito ao lugar.
5- Poderá ser contratado um substituto para o trabalhador
na situação de licença sem vencimento, nos termos previstos
na lei para os contratos a termo.
CAPÍTULO VIII

Cessação do contrato de trabalho
Cláusula 65.ª
Causas da extinção do contrato de trabalho

Cláusula 61.ª
Efeitos das faltas no direito a férias

1- As faltas justificadas ou injustificadas não têm qualquer
efeito sobre o direito a férias do trabalhador, salvo o disposto
no número seguinte.
2- No caso em que as faltas determinem perda de retribuição, esta poderá ser substituída, se o trabalhador expressamente assim o preferir, por perda de dias de férias, na proporção de um dia de férias por cada dia de falta, até ao limite
de um terço do período de férias a que o trabalhador tiver
direito.

O contrato de trabalho pode cessar por:
a) Mútuo acordo das partes;
b) Caducidade;
c) Despedimento promovido pela entidade patronal com
justa causa;
d) Despedimento colectivo;
e) Rescisão do trabalhador.
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portamento de qualquer das partes que, pela sua gravidade
e consequências, impossibilite a continuação do contrato de
trabalho.
2- Poderão, nomeadamente, constituir justa causa por parte da entidade patronal, sem prejuízo de lei imperativa em
contrário, os seguintes comportamentos do trabalhador:
a) Desobediência ilegítima às ordens dadas por responsáveis hierarquicamente superiores;
b) Violação de direitos e garantias de trabalhadores da empresa;
c) Provocação repetida de conflitos com outros trabalhadores da empresa;
d) Desinteresse repetido pelo cumprimento, com a diligência devida, das obrigações inerentes ao exercício do cargo ou
posto de trabalho que lhe esteja confiado;
e) Lesão de interesses patrimoniais sérios da empresa;
f) Prática intencional, no âmbito da empresa, de actos lesivos da economia nacional;
g) Faltas não justificadas ao trabalho que determinem directamente prejuízos ou riscos graves para a empresa ou, independentemente de qualquer prejuízo ou risco, quando o
número de faltas injustificadas atingir, em cada ano, cinco
seguidas ou dez interpoladas;
h) Falta culposa da observância de normas de higiene e segurança no trabalho;
i) Prática, no âmbito da empresa, de violências físicas, de
injúrias ou outras ofensas punidas por lei sobre trabalhadores
da empresa, elementos dos corpos sociais ou sobre a entidade patronal individual, não pertencente aos mesmos órgãos,
seus delegados ou representantes;
j) Sequestro e em geral crimes contra a liberdade das pessoas referidas na alínea anterior;
l) Incumprimento ou oposição ao cumprimento de decisões judiciais ou actos administrativos definitivos e executórios;
m) Reduções anormais da produtividade do trabalhador;
n) Falsas declarações relativas à justificação de faltas.
3- Poderão nomeadamente, constituir justa causa, por parte do trabalhador, sem prejuízo de lei imperativa em contrário, as seguintes situações:
a) Falta culposa de pagamento pontual da retribuição, na
forma devida;
b) Violação culposa das garantias legais e convencionais
do trabalhador;
c) Aplicação de sanção abusiva;
d) Falta culposa de condições de higiene e segurança no
trabalho;
e) Lesão culposa de interesses patrimoniais do trabalhador
ou a ofensa à sua honra e dignidade.
Cláusula 67.ª
Proibição de despedimentos sem justa causa

1- É vedado à entidade patronal despedir qualquer trabalhador sem justa causa.
2- A existência de justa causa terá sempre de ser apurada
em processo disciplinar nos termos da lei.
3- A inexistência de justa causa, a inadequação da sanção

ao comportamento verificado e a nulidade ou inexistência do
processo disciplinar determinam a nulidade do despedimento que, apesar disso, tenha sido declarado.
4- O trabalhador tem direito, no caso referido no número
anterior, às prestações pecuniárias que devia normalmente
ter auferido desde a data de despedimento até à data da sentença, bem como à reintegração na empresa no respectivo
cargo ou posto de trabalho e com a antiguidade que lhe pertencia.
5- Em substituição da reintegração, o trabalhador pode optar, sem prejuízo de lei imperativa em contrário, pela indemnização de antiguidade correspondente a um mês de retribuição por cada ano ou fracção, não podendo ser inferior a três
meses de retribuição.
Cláusula 68.ª
Extinção do contrato por parte do trabalhador

1- Os trabalhadores que se despedirem com justa causa terão direito, sem prejuízo de lei imperativa em contrário, a
uma indemnização de um mês por cada ano de antiguidade
na empresa, no mínimo de três meses.
2- Os trabalhadores que se despedirem sem justa causa deverão avisar a entidade patronal com a antecedência de dois
meses, se o contrato durar há mais de dois anos, e um mês,
se o contrato tiver duração inferior a dois anos.
3- Se o trabalhador não cumprir total ou parcialmente o
prazo do aviso prévio, pagará à outra parte, a título de indemnização, o valor da retribuição correspondente ao período
de aviso prévio em falta.
Cláusula 69.ª
Certificado de trabalho

1- Ao cessar o contrato de trabalho, a entidade patronal
deve passar ao trabalhador certificado donde conste o tempo
durante o qual esteve ao seu serviço e as funções que desempenhou.
2- O certificado não poderá conter quaisquer outras referências a não ser se expressamente requeridas pelo trabalhador.
3- Deve ainda a entidade patronal entregar ao trabalhador, ao cessar o contrato de trabalho e seja qual for o motivo
por que este cesse, a declaração referida no artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro, que regula a
atribuição do subsídio de desemprego.
Cláusula 70.ª
Transmissão do estabelecimento

1- Em caso de transmissão do estabelecimento os contratos
de trabalho continuarão com a entidade patronal adquirente,
salvo se antes da transmissão o contrato de trabalho houver
deixado de vigorar nos termos previstos neste contrato.
2- Os contratos de trabalho poderão manter-se com a entidade patronal transmitente se esta prosseguir a sua actividade
noutro estabelecimento ou exploração e se os trabalhadores
não preferirem que os contratos continuem com a entidade
adquirente.
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3- A entidade adquirente será solidariamente responsável
pelo cumprimento de todas as obrigações vencidas emergentes dos contratos de trabalho, ainda que se trate de trabalhadores cujos contratos hajam cessado, desde que reclamados
pelos interessados até três meses após a transmissão.
4- Para efeitos do número anterior, deverá o adquirente,
durante os quinze dias anteriores à transacção, fazer afixar
um aviso nos locais de trabalho, no qual se dê conhecimento
aos trabalhadores de que devem reclamar eventuais créditos.

Cláusula 75.ª
Trabalhadores diminuídos

Em caso de incapacidade permanente parcial para o trabalho habitual proveniente de acidente de trabalho ou doença
profissional ao serviço da empresa, as entidades patronais
diligenciarão conseguir a reconversão dos diminuídos para
função compatível com as diminuições verificadas.

Cláusula 71.ª

CAPÍTULO X

Encerramento e falência

Formação profissional

1- A declaração judicial da falência ou insolvência da entidade patronal não faz só por si caducar os contratos de trabalho, devendo o respectivo administrador satisfazer integralmente as obrigações que resultam para com os trabalhadores
do referido contrato, se o estabelecimento não for encerrado
e enquanto o não for.
2- Os créditos que a lei ou este contrato conferem aos trabalhadores gozam dos privilégios legais.

Cláusula 76.ª
Responsabilidade das empresas

As empresas são responsáveis pelo aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores, devendo, para tanto, conceder licenças sem perda de retribuição para a frequência de cursos
de aprendizagem, reciclagem e aperfeiçoamento, a partir das
dezoito horas.
Cláusula 77.ª

CAPÍTULO IX

Trabalhadores-estudantes

Condições especiais de trabalho

Aplica-se o disposto na Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro
(Código do Trabalho).

Cláusula 72.ª
Parentalidade

CAPÍTULO XI

1- Para efeitos do regime de protecção da parentalidade
aplica-se o previsto no Código do Trabalho e na legislação
complementar.

Higiene e segurança

Cláusula 73.ª

Cláusula 78.ª

Trabalho de menores

Princípio geral

1- A entidade patronal deve, dentro dos mais sãos princípios, velar pela preparação profissional dos menores e vigiar
a sua conduta.
2- Os trabalhadores menores de 18 anos de idade não podem ser obrigados à prestação de trabalho antes das 7 e depois das 20 horas.

As entidades patronais devem instalar o seu pessoal em
boas condições de higiene e segurança no trabalho, dando
cumprimento ao disposto na lei e no contrato.

Cláusula 74.ª

1- A permanência consecutiva nas câmaras frigoríficas de
temperatura negativa (abaixo de 0ºC) não pode ultrapassar
uma hora seguida, após a qual haverá um intervalo de quinze
minutos para descanso.
2- A permanência consecutiva nas câmaras frigoríficas de
temperatura positiva (acima de 0ºC) não pode ultrapassar
duas horas seguidas, após as quais haverá um intervalo de
quinze minutos para descanso.
3- Aos trabalhadores que exerçam a sua actividade nas câmaras frigoríficas de temperatura negativa serão fornecidos
fato e calçado apropriados e aos que exerçam actividade em
câmaras frigoríficas de temperatura positiva serão fornecidos
barrete, camisola, calças, meias e tamancos.

Inspecções médicas

1- Pelo menos uma vez por ano, as entidades patronais devem assegurar a inspecção médica dos menores ao seu serviço, de acordo com as disposições legais aplicáveis, a fim de
se verificar se o seu trabalho é feito sem prejuízo da saúde e
desenvolvimento físico normal.
2- Os resultados da inspecção médica referida no número
anterior devem ser registados e assinados pelo médico nas
respectivas fichas ou em caderneta própria.
3- Os resultados indicados no número anterior deverão ser
comunicados por escrito ao trabalhador.

Cláusula 79.ª
Trabalho em câmaras frigoríficas
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Cláusula 80.ª

Cláusula 83.ª

Vigilância médica

Sanções disciplinares

1- O estado de saúde dos trabalhadores em câmaras frigoríficas deverá ser objecto de inspecção médica pelo menos
uma vez por ano, através dos médicos indicados por cada
uma das partes.
2- Tal inspecção não acarretará qualquer despesa ao trabalhador.
3- Os resultados da inspecção médica devem ser registados
e assinados por médico nas respectivas fichas ou em caderneta própria, e comunicados, por escrito, aos trabalhadores.
4- Quando a permanência do trabalhador neste trabalho for
desaconselhada por razões médicas, deve a entidade patronal, no caso de lhe ser possível, transferi-lo para outra tarefa
compatível com o seu estado de saúde, sem prejuízo algum
para o trabalhador, nomeadamente baixa de categoria e, bem
assim, diminuição da retribuição ou suspensão de quaisquer
regalias existentes à data da transferência.

1- As infracções disciplinares dos trabalhadores serão punidas com as seguintes sanções:
a) Admoestação simples e verbal pelo superior hierárquico;
b) Repreensão registada e comunicada por escrito ao profissional;
c) Suspensão com perda de retribuição;
d) Despedimento nos termos deste contrato.
2- As sanções disciplinares previstas nas alíneas c) e d) do
número 1 não podem ser aplicadas sem instauração de prévio
processo disciplinar.
3- É nula e de nenhum efeito a sanção aplicada sem instauração de processo disciplinar, quando este seja necessário.
4- As restantes sanções não podem ser aplicadas sem audição prévia do trabalhador, dando-lhe todas as garantias de
defesa.
5- A suspensão do trabalho não pode exceder oito dias por
cada infracção e, em cada ano civil, o total de trinta dias.
6- A sanção disciplinar deve ser proporcionada à culpabilidade do infractor, ao seu comportamento anterior e à gravidade da infracção, não podendo aplicar-se mais do que uma
pena pela mesma infracção.
7- A infracção disciplinar prescreve ao fim de seis meses
a contar do momento em que teve lugar ou logo que cesse o
contrato de trabalho.
8- Da aplicação das penalidades previstas nas alíneas b)
e seguintes do número 1 desta cláusula pode o trabalhador
visado reclamar para o órgão competente.

CAPÍTULO XII

Previdência e regalias sociais
Cláusula 81.ª
Princípio geral

1- As entidades patronais e os trabalhadores abrangidos
por este contrato obrigam-se a contribuir para a Segurança
Social nos termos da legislação em vigor, nomeadamente a
efectuar descontos sobre as retribuições ilíquidas efectivamente auferidas.
2- As associações outorgantes deste contrato comprometem-se a diligenciar no sentido de que os seus representados
cumpram integralmente os objectivos enunciados no número
anterior.
3- A entidade patronal não poderá pagar por si a contribuição devida pelo trabalhador.
Cláusula 82.ª
Complemento de subsídio de doença e de acidente de trabalho

1- No caso de faltas dadas por doença, que deverá ser sempre comprovada por boletim de baixa da Segurança Social, a
entidade patronal pagará, a partir do segundo dia, a diferença
entre o subsídio de doença e a retribuição líquida auferida
pelo trabalhador à data da baixa, até trinta dias por ano, seguidos ou interpolados.
2- Em caso de acidente de trabalho ou doença profissional
de que resulte incapacidade temporária absoluta ou parcial,
a entidade patronal pagará a diferença entre o subsídio de
seguro e o ordenado líquido auferido pelo trabalhador à data
do acidente ou doença, até ao limite de cento e vinte dias
por ano.
CAPÍTULO XIII

Sanções

Cláusula 84.ª
Sanções abusivas

Consideram-se abusivas as sanções motivadas pelo facto
de um trabalhador:
a) Haver reclamado legitimamente contra as condições de
trabalho;
b) Recusar-se a cumprir ordens a que não devesse obediência, nos termos da alínea d) da cláusula 19.ª;
c) Exercer ou candidatar-se a funções em organismos sindicais ou comissões de trabalhadores;
d) Em geral, exercer, ter exercido, pretender exercer ou invocar direitos e garantias que lhe assistem.
CAPÍTULO XIV

Exercício da actividade sindical na empresa
Cláusula 85.ª
Princípio geral

1- Os trabalhadores e o sindicato têm direito a desenvolver
actividade sindical no interior da empresa, nomeadamente
através de delegados sindicais, comissões sindicais e comissões intersindicais.
2- À entidade patronal é vedada qualquer interferência na
legítima actividade sindical dos trabalhadores ao seu serviço.
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Cláusula 86.ª
Comunicação à empresa

1- O sindicato obriga-se a comunicar à entidade patronal
a constituição da CSE e delegados sindicais, indicando os
nomes dos respectivos membros por meio de carta registada
com aviso recepção, de que será afixada cópia nos locais reservados às comunicações sindicais.
2- O mesmo procedimento deverá ser observado no caso
de substituição ou cessação de funções.

7- Os créditos referidos nesta cláusula são atribuídos a número de delegados determinado da forma seguinte:
a) Empresas com menos de cinquenta trabalhadores sindicalizados - 1;
b) Empresas com cinquenta e nove trabalhadores sindicalizados - 2;
c) Empresas com cem a cento e noventa e nove trabalhadores sindicalizados - 3;
d) Empresas com quinhentos ou mais trabalhadores sindicalizados - o número de delegados resultante da fórmula:

Cláusula 87.ª

6 + n - 500
200

Órgãos sindicais

1- Dirigentes sindicais são, além dos corpos gerentes do
sindicato, os corpos gerentes das uniões, federações e confederações e de quaisquer outras associações de carácter sindical.
2- A comissão sindical da empresa é um órgão do sindicato
na empresa, sendo constituído pelos delegados sindicais.
3- A comissão intersindical da empresa é a organização de
delegados das comissões sindicais da empresa ou unidade
de produção.
4- Os delegados sindicais são representantes do sindicato
na empresa, eleitos pelos trabalhadores.
Cláusula 88.ª
Garantias dos trabalhadores com funções sindicais

1- Os dirigentes sindicais, elementos das CSE, delegados
sindicais e ainda trabalhadores com funções sindicais ou em
instituições de previdência têm o direito de exercer normalmente as funções, sem que tal possa constituir um entrave
para o seu desenvolvimento profissional ou para a melhoria
da sua remuneração nem provocar despedimento ou sanções
nem ser motivo para uma mudança injustificada de serviço
ou do seu horário de trabalho.
2- Os membros da direcção sindical dispõem de um crédito de cinco dias por mês para o exercício das suas funções,
podendo utilizá-los por acumulação durante o mês a que respeitarem.
3- No exercício das suas funções dispõem os delegados
sindicais de um crédito de oito horas por mês, sem que
possam, por esse motivo, ser afectados na remuneração ou
quaisquer outros direitos.
4- As faltas previstas nos números anteriores serão pagas
e não afectarão as férias anuais nem os respectivos subsídios
e outras regalias.
5- Para além dos limites fixados nesta cláusula, os trabalhadores com funções sindicais ou na Previdência poderão
faltar sempre que necessário ao desempenho das suas funções, contando, porém, como tempo de serviço efectivo para
todos os efeitos, com excepção da remuneração.
6- Para o exercício dos direitos conferidos nos números
anteriores deve a entidade patronal ser avisada por escrito
com a antecedência mínima de um dia das datas e do número
de dias necessários ou, em casos de urgência, nas quarenta
e oito horas imediatas ao primeiro dia em que a falta se verifique.

sendo n o número de trabalhadores.
8- Para os efeitos do número anterior, os sindicatos ou os
delegados sindicais comunicarão à empresa quais de entre
estes beneficiam do crédito de horas referido no número 3
desta cláusula.
Cláusula 89.ª
Condições para o exercício do direito sindical

A entidade patronal é obrigada a:
a) Pôr à disposição dos delegados sindicais, sempre que o
requeiram, um local apropriado ao exercício das suas funções, desde que a empresa ou unidade de produção tenha
menos de cento e cinquenta trabalhadores;
b) Pôr à disposição dos delegados sindicais, desde que o
requeiram e a título permanente, um local situado no interior
da empresa ou na sua proximidade que seja apropriado ao
exercício das suas funções, desde que a empresa ou unidade
de produção tenha cento e cinquenta ou mais trabalhadores;
c) Reconhecer o direito dos delegados sindicais a afixarem, no interior da empresa e em local adequado, textos, comunicações ou informações relacionados com os interesses
dos trabalhadores;
d) Permitir aos delegados sindicais a cobrança das quotizações sindicais durante o período normal de trabalho.
Cláusula 90.ª
Assembleia de trabalhadores

1- Os trabalhadores da empresa têm direito a reunir-se durante o horário normal de trabalho até um período máximo
de quinze horas por ano, que contará, para todos os efeitos,
como tempo de serviço efectivo, sendo para isso convocados
pela CSE ou pelo sindicato.
2- Fora do horário normal, podem os trabalhadores reunir-se no local de trabalho sempre que convocados pelo CSE,
CIE ou sindicato ou por cinquenta ou um terço dos trabalhadores da empresa.
3- Para os efeitos dos números anteriores a entidade patronal obriga-se a garantir a cedência de local apropriado no
interior da empresa.
4- Os promotores das reuniões referidas nos números anteriores são obrigados a comunicar à entidade patronal com a
antecedência mínima de um dia a data e hora em que pretendem que elas se efectuem.
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CAPÍTULO XV

CAPÍTULO XVI

Comissão paritária e comissão de conflitos

Disposições gerais e transitórias

Cláusula 91.ª

Cláusula 93.ª

Comissão paritária

Manutenção de regalias anteriores)

1- As partes contratantes decidem criar uma comissão
paritária constituída por quatro elementos, sendo dois em
representação do sindicato e dois em representação da Associação dos Comerciantes de Carnes do Concelho de Lisboa
e Outros, com competência para decidir as questões levantadas sobre a interpretação das disposições contratuais e suprimir as suas lacunas.
2- A comissão funcionará mediante convocação de qualquer das partes, devendo as reuniões ser marcadas com oito
dias de antecedência, com a indicação da agenda de trabalhos e do local, dia e hora da reunião.
3- As partes comunicarão uma à outra e ao Ministério do
Trabalho, dentro de vinte dias a contar da publicação da alteração contratual, a identificação dos respectivos representantes.
4- As deliberações tomadas serão comunicadas ao Ministério do Trabalho para efeitos de publicação, pelo que ficarão
a fazer parte integrante do contrato.

Da aplicação do presente contrato não poderá resultar
qualquer prejuízo para os trabalhadores, nomeadamente baixa de categoria, diminuição de retribuição ou suspensão de
quaisquer regalias que os trabalhadores estejam a usufruir.
Cláusula 94.ª
Carnes fornecidas

As entidades patronais não poderão descontar na retribuição o valor das carnes que sejam fornecidas aos trabalhadores.
Cláusula 95.ª
Subsídio de refeição

Os trabalhadores abrangidos por este CCT têm direito a
um subsídio de alimentação no valor de 5,80 € desde que
prestem no mínimo 4 horas de trabalho diário.
Cláusula 96.ª

Cláusula 92.ª

Aplicação das tabelas salariais

Comissão de conflitos

1- Os conflitos individuais de trabalho, surgidos no decurso da vigência deste contrato colectivo de trabalho, entre entidades patronais e trabalhadores poderão ser submetidos à
apreciação de uma comissão constituída por um elemento da
direcção do sindicato, um elemento da Associação dos Comerciantes de Carnes do Concelho de Lisboa e Outros e um
Assessor Técnico para questões laborais de cada uma destas
duas entidades.
2- Esta comissão funcionará a pedido do sindicato ou da
Associação referida, na sede desta, devendo as reuniões ser
marcadas com oito dias de antecedência, com a indicação da
agenda de trabalhos e do dia e hora da reunião
3- A comissão tem somente funções de conciliação sem
prejuízo do recurso aos meios legais.
4- As partes comunicarão uma à outra, dentro de vinte dias
a contar da publicação da alteração contratual a identificação
dos respectivos representantes.

1- As tabelas salariais e as cláusulas de expressão pecuniária estabelecidas pelo presente contrato aplicam-se a partir
de 1 de janeiro de 2019.
2- As entidades patronais inscritas nas associações signatárias obrigam-se a aplicar as alterações ao CCT resultantes
da presente negociação no mês seguinte ao da celebração do
acordo.
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ANEXO I

Tabela de remunerações mínimas mensais
Categoria profissional

Remuneração mínima

Encarregado…………………………...

840,00 €

Primeiro-oficial……………………….

830,00 €

Segundo-oficial………………………..

660,00 €

Caixa de balcão………………………..

605,00 €

Praticante………………………………

600,00 €
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ANEXO II

Níveis de qualificação
(Decreto Lei n.º 121/78)
Níveis
3.1- Encarregados

Designações profissionais

5.2- Comércio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encarregado . . . .. . . . .
Cortador . . . . . . . . . . . .

5- Profissionais
qualificados

X - Praticantes e

5.2.1- Praticante
qualificado (comércio)

Categorias profissionais

Primeiro oficial
Segundo oficial

Caixa de balcão

Caixa de balcão

__

Praticante

Lisboa, 4 de março de 2019.

CAPÍTULO I

Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Comércio de
Carnes do Sul:

Área, âmbito e vigência

Rui José Bastos Santos, mandatário.

Cláusula 1.ª

Associação dos Comerciantes de Carnes do Concelho de
Lisboa e Outros, ACIRO - Associação Comercial, Industrial
e Serviços da Região Oeste, AECBP - Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor:
Marianela Lourenço Rodrigues Lourenço, mandatária.
Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo
do Distrito de Setúbal:
Francisco Carriço Pedro, mandatário.
Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos
Concelhos de Loures e Odivelas:
Mário Saramago Ferreira, mandatário.
Depositado em 29 de abril de 2019, a fl. 90 do livro n.º
12, com o n.º 99/2019, nos termos do artigo 494.º do Código
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

Acordo coletivo entre a Cooperativa Agrícola da Tocha, CRL e outras e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo,
Indústria Alimentar, Bebidas e Afins - SETAAB e
outro - Revisão global

Área e âmbito

1- O presente ACT aplica-se em todo o território nacional,
obrigando por um lado, as cooperativas agrícolas subscritoras que exerçam as atividades previstas nas alíneas a), b), c)
e d) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 335/99, de 20 de agosto, e nos CAE 46331, 47111, 56103, 56106, 47300, 47761,
46214, 46311, 46312, 46320, 56301 e 1130, por outro, os
trabalhadores ao seu serviço, representados pelo sindicatos
outorgantes, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Industria Alimentar, Bebidas e Afins - SETAAB e outro.
2- O presente ACT abrange 7 cooperativas, num total de
408 trabalhadores.
Cláusula 2.ª
Vigência

1- Este ACT entra em vigor nos termos da lei.
2- O presente ACT vigorará por um período mínimo de
24 meses, podendo o processo convencional de revisão ser
incluído, nos termos legais, após o decurso de 20 meses.
3- A tabela salarial produzirá efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2019 e as cláusulas de expressão pecuniária produzirão
efeito a partir de 1 de março de 2019 e serão revistas anualmente.
CAPÍTULO II

Admissão e carreira profissional

Cláusula prévia

Cláusula 3.ª

Âmbito da revisão

A presente revisão altera a convenção publicada no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 29, de 8 de agosto
de 2018.

Categorias profissionais

1- Os trabalhadores abrangidos por este acordo serão classificados de harmonia com as funções que exercem nas cate-
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gorias ou graus constantes do anexo I.
2- A atribuição das categorias profissionais aos trabalhadores é feita pelas cooperativas de acordo com as funções por
eles predominantemente desempenhadas.
3- É vedado às cooperativas atribuir designações diferentes às categorias profissionais previstas neste acordo.

Cláusula 8.ª
Carreira profissional

A carreira profissional dos trabalhadores abrangidos pelo
presente ACT é regulamentada no anexo II.
Cláusula 9.ª

Cláusula 4.ª

Enquadramento

Condições e regras de admissão

1- Só podem ser admitidos os trabalhadores que satisfaçam as seguintes condições gerais:
–– Idade não inferior a 16 anos;
–– Escolaridade mínima imposta por lei.
2- As condições específicas de admissão constam do anexo II.

As profissões e categorias previstas são enquadradas em
níveis de remunerações nos termos constantes do anexo III.
CAPÍTULO III

Direitos, deveres e garantias das partes
Cláusula 10.ª

Cláusula 5.ª
Período experimental

1- O período experimental nos contratos por tempo indeterminado corresponde aos primeiros 60 dias de execução do
contrato ou aos primeiros 90 dias se a cooperativa tiver 20 ou
menos trabalhadores.
2- Nos contratos a termo o período experimental será de 30
ou 15 dias consoante o prazo do contrato seja superior ou até
seis meses, respectivamente.
3- Para os trabalhadores que exerçam cargos de complexidade técnica, elevado grau de responsabilidade ou funções
de confiança, o período experimental poderá ser alargado até
seis meses.
4- Para o pessoal de direcção e quadros superiores o período experimental poderá ser alargado até 240 dias.
Cláusula 6.ª
Admissão para substituição

1- A admissão de qualquer trabalhador para substituir temporariamente outro considera- se feita a título provisório.
2- O contrato deve ser celebrado pelo período correspondente à duração previsível do impedimento.
3- O carácter provisório da admissão só poderá ser invocado desde que inequivocamente declarado pela cooperativa
no acto de admissão e conste de documento, podendo, nestas
condições, o trabalhador substituto ser despedido ou despedir -se com aviso prévio de oito dias antes de expirar o prazo.
4- A categoria, escalão ou grau profissional do trabalhador
substituto não poderá ser inferior à do trabalhador substituído.
Cláusula 7.ª
Acesso

1- Constitui promoção ou acesso a passagem do trabalhador à categoria, grau ou escalão superior da mesma categoria ou mudança para outro serviço de natureza e hierarquia
superior.
2- Os trabalhadores das categorias profissionais divididas
em escalões ascenderão ao escalão superior decorridos três
anos de permanência nesse mesmo escalão e de acordo com
o anexo II.

Deveres dos trabalhadores

São deveres dos trabalhadores:
a) Cumprir as disposições do presente acordo, bem como
todas as normas que disciplinam as relações de trabalho;
b) Executar com zelo e diligência e de harmonia com a sua
competência profissional as tarefas que lhes forem confiadas;
c) Ter para com os seus camaradas de trabalho as atenções
e o respeito que lhes são devidos, prestando-lhes em matéria
de serviço todos os conselhos e ensinamentos solicitados;
d) Zelar pela conservação das instalações, máquinas, utensílios, materiais e outros bens relacionados com o seu trabalho;
e) Cumprir e fazer cumprir normas de saúde, higiene e segurança no trabalho;
f) Comparecer ao serviço com pontualidade e assiduidade;
g) Respeitar e fazer-se respeitar por todos aqueles com
quem profissionalmente tenham de privar;
h) Não negociar por conta própria ou alheia em concorrência com a cooperativa, salvo acordo em contrário;
i) Guardar segredo profissional sobre todos os assuntos da
cooperativa cuja revelação possa causar prejuízos à mesma,
nomeadamente técnicas, métodos e processo de fabrico e
condições de comercialização, sem prejuízo do direito de os
trabalhadores, através das vias adequadas, assegurarem os
seus direitos ou cooperar nos actos tendentes à melhoria de
produtividade.
Cláusula 11.ª
Deveres das cooperativas

São deveres das cooperativas:
a) Cumprir as cláusulas do presente acordo e as restantes
normas que disciplinam as relações de trabalho;
b) Assegurar aos trabalhadores boas condições de higiene
e segurança;
c) Não deslocar, salvo nos termos previstos na lei, nenhum
trabalhador para serviços que não estejam relacionados com
a sua categoria profissional;
d) Facilitar a frequência pelos trabalhadores de cursos de
especialização profissional ou quaisquer outros de formação
promovidos pelos organismos outorgantes;
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e) Exigir do pessoal investido em funções de chefia que
trate com correcção os trabalhadores sob as suas ordens;
f) Facilitar, sempre que solicitada pelo respectivo sindicato, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Industria Alimentar, Bebidas
e Afins - SETAAB, a divulgação de quaisquer informações
relativas às actividades do mesmo, mas sempre sem prejuízo
da laboração normal da cooperativa;
g) Facilitar aos dirigentes ou delegados sindicais e aos trabalhadores com funções em instituições de Segurança Social
o exercício normal dos seus cargos;
h) Proceder à cobrança das quotizações sindicais dos trabalhadores sindicalizados que para tal o solicitem por escrito
e enviar as importâncias da quotização sindical ao respectivo
sindicato, acompanhadas dos respectivos mapas de quotização, devidamente preenchidos.
Cláusula 12.ª
Garantia dos trabalhadores

É vedado às cooperativas:
a) Não cumprir as cláusulas do presente acordo e as restantes normas que disciplinam as relações de trabalho;
b) Opor-se por qualquer forma a que o trabalhador exerça
os seus direitos, bem como despedi- lo ou aplicar-lhe qualquer sanção por causa desse exercício;
c) Diminuir a retribuição do trabalhador;
d) Exercer pressão sobre os trabalhadores para que actue
no sentido de influir desfavoravelmente nas condições de trabalho próprias ou dos colegas;
e) Baixar a categoria profissional do trabalhador;
f) Transferir o trabalhador para outro local de trabalho,
salvo o disposto na cláusula 13.ª;
g) Ofender o trabalhador na sua honra e dignidade;
h) Impedir a eficaz actuação do delegado sindical, através da afixação de avisos ou comunicados de interesse para
a vida sindical e sócio-profissional dos trabalhadores, e os
contactos do mesmo directamente com estes no local de trabalho, sem prejuízo da laboração normal da cooperativa;
i) Explorar com fins lucrativos quaisquer cantinas, refeitórios, economatos ou outros estabelecimentos relacionados
com o trabalho para o fornecimento de bens ou prestações de
serviços aos trabalhadores;
j) Conduzir-se dolosa ou ilegitimamente para que o trabalhador rescinda o seu contrato;
k) Opor-se a que os dirigentes dos sindicatos outorgantes,
devidamente credenciados, entrem nas instalações da empresa quando no exercício das suas funções, sem prejuízo da
laboração da cooperativa.
Cláusula 13.ª
Transferência do trabalhador para outro local de trabalho

1- A cooperativa, salvo estipulação em contrário, só pode
transferir o trabalhador para outro local de trabalho se essa
transferência não causar prejuízos sérios ao trabalhador ou
se resultar da mudança, total ou parcial, do estabelecimento
onde aquele presta serviço.
2- No caso previsto na segunda parte do número anterior,

o trabalhador, querendo rescindir o contrato, tem direito à
indemnização fixada na cláusula 59.ª, salvo se a cooperativa provar que a mudança não resulta prejuízo sério para o
trabalhador.
3- A cooperativa custeará sempre as despesas normais e
necessárias feitas pelo trabalhador ou seu agregado familiar
directamente impostas pela transferência desde que ultrapasse o raio de 5 km.
4- Sendo a transferência efectuada dentro da mesma localidade ou até um raio de 5 km, o trabalhador terá de a aceitar
desde que lhe sejam pagas as despesas de deslocação e alimentação a fixar entre as partes.
Cláusula 14.ª
Livre exercício dos direitos e actividade sindical

Exercício dos direitos sindicais e o exercício da actividade sindical em cada cooperativa agrícola e respectivos direitos dos trabalhadores, seus delegados sindicais e dirigentes
regular-se-ão pela legislação vigente.
Cláusula 15.ª
Quotização sindical

1- As cooperativas obrigam- se a enviar ao sindicato outorgante - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Industria Alimentar, Bebidas
e Afins - SETAAB, até ao 15.º dia do mês seguinte a que
respeitam, o produto das quotas dos trabalhadores acompanhados dos respectivos mapas, desde que estes manifestem
expressamente essa vontade mediante declaração escrita.
2- O valor da quota sindical é o que a cada momento for
estabelecido pelos estatutos dos sindicatos, cabendo a estes
informar a empresa por escrito da percentagem estatuída e
respectiva base de incidência.
3- As despesas inerentes à cobrança e entrega aos sindicatos das contribuições previstas no número 1 são da responsabilidade das cooperativas.
Cláusula 16.ª
Adesão individual do trabalhador ao presente ACT

1- Os trabalhadores não filiados no sindicato outorgante
- Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Industria Alimentar, Bebidas e Afins
- SETAAB a quem não se aplica o presente acordo colectivo
de trabalho e pretendam que passe a ser-lhes aplicável deverão comunicá-lo por escrito à cooperativa agrícola onde
trabalham:
a) No prazo de 30 dias a contar da data da sua publicação,
para que o presente acordo produza efeitos desde a sua entrada em vigor, nos termos do número 1 da cláusula 2.ª;
b) Em qualquer altura, situação em que o presente acordo
produzirá efeitos a partir da data de adesão.
2- Ao aderir a este ACT, o trabalhador concorda em comparticipar nas despesas de negociação e celebração do presente acordo colectivo de trabalho.
3- O valor da comparticipação referida no número anterior será fixado e comunicado às cooperativas pelo Sindicato
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Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca,
Turismo, Industria Alimentar, Bebidas e Afins - SETAAB no
final de cada negociação de revisão.
4- As contribuições previstas no número anterior serão entregues pela cooperativa respectiva, nos termos fixados para
o envio das quotizações sindicais.
CAPÍTULO IV

Duração do trabalho
Cláusula 19.ª
Horário de trabalho

1- Entende-se por horário de trabalho a determinação das
horas de início e termo do período de trabalho diário normal,
bem como a dos intervalos de descanso diários.
2- Compete à cooperativa estabelecer o horário de trabalho, dentro dos condicionalismos da lei e do presente acordo.
3- O período diário de trabalho deverá ser interrompido
por um intervalo de duração não inferior a trinta minutos
nem superior a duas horas de modo que os trabalhadores não
prestem mais de cinco horas de trabalho consecutivo, salvo
quando a cooperativa pratique a adaptabilidade do horário de
trabalho prevista nos números 6 e 7 da cláusula 20.ª, situação
em que o trabalhador não deverá prestar mais de seis horas
de trabalho consecutivo.
4- Para os trabalhadores afectos ao denominado 1.º escalão
do ciclo económico do leite (serviços de recepção, ordenha,
colheita de amostras, vulgarização, classificação, transporte
e concentração) a duração do intervalo referido no número
anterior poderá ser alargado de acordo com as exigências de
funcionamento dos referidos serviços.
Cláusula 20.ª
Tipos de horário de trabalho

Para os efeitos desta cláusula, entende-se por:
a) «Horário normal» aquele em que existe um único horário e cujas horas de início e termo, bem como o início e a
duração do intervalo para a refeição ou descanso, são fixas;
b) «Horário especial» aquele em que, respeitando a duração máxima diária e semanal, as horas de início e termo poderão variar de dia para dia e ou o intervalo para a refeição
poderá ser aumentado de acordo com as exigências de serviço, com descanso semanal variável mas coincidente com o
domingo pelo menos de dois em dois meses;
c) «Horário desfasado» aquele em que, para o mesmo
posto de trabalho, existem dois ou mais horários de trabalho
com início e termo diferentes e com sobreposição parcial entre todos eles não inferior a duas horas;
d) «Horário de turnos» aquele em que existem, para o mesmo posto de trabalho, dois ou mais horários de trabalho que
se sucedem e em que os trabalhadores mudam periódica e
regularmente de um horário de trabalho para o subsequente,
de harmonia com uma escala preestabelecida.

Cláusula 21.ª
Período normal de trabalho

1- A duração do período normal de trabalho semanal será
de 40 horas, sem prejuízo de horários de menor duração que
já estejam a ser praticados, distribuídos de segunda-feira a
sexta-feira.
2- Excetuam-se do disposto do número anterior os trabalhadores indispensáveis ao regular funcionamento dos serviços, cujo horário de trabalho se distribuirá de segunda-feira
a sábado até às 12 horas.
3- Para efeitos do número anterior, a cooperativa elaborará uma escala rotativa que coloque todos os trabalhadores
em igualdade de circunstâncias no que concerne ao trabalho
prestado aos sábados, salvo quanto àqueles trabalhadores de
escritório que, pela prática da cooperativa, exerçam nesta
data o horário de trabalho exclusivamente de segunda -feira
a sexta-feira.
4- Só poderão prestar trabalho no regime de horário especial todos os trabalhadores afectos à recepção, transporte,
concentração, classificação do leite recolhido, vulgarização,
colheita de amostras e distribuição de produtos lácteos.
5- A duração do período normal de trabalho diário será de
oito horas.
6- O limite fixado no número anterior poderá ser elevado
em duas horas, de segunda-feira a sexta-feira, sem prejuízo
do disposto nos números 1 e 2, não devendo, no entanto, o
período normal de trabalho numa semana ultrapassar 45 horas, excluindo-se deste limite o trabalho suplementar prestado por motivo de força maior.
7- A duração média do período normal de trabalho semanal prevista no número anterior será calculada por referência
a um período de 18 semanas em cada ano civil.
8- O período de referência constante do número anterior
poderá ser utilizado por uma só vez ou em duas, desde que
separadas entre si por um intervalo mínimo de um mês.
9- Nas semanas com duração inferior a 40 horas poderá
ocorrer redução diária não superior a 2 horas ou, mediante
acordo entre o trabalhador e a cooperativa, redução da semana de trabalho em dias ou meios-dias, ou ainda, nos mesmos
termos, aumento do período de férias, sempre sem prejuízo
do direito ao subsídio de refeição, caso exista, mas também,
no último caso, sem aumento do subsídio de férias.
10- A utilização por parte da cooperativa do disposto nos
números 6 e 7 implica, nomeadamente:
a) Prioridade pelas exigências de protecção da segurança e
da saúde dos trabalhadores;
b) Informar e consultar previamente os representantes dos
trabalhadores e, na ausência destes, informar os sindicatos
representativos dos trabalhadores, respeitando o prazo previsto na alínea c);
c) Programar a alteração com pelo menos duas semanas
de antecedência;
d) Comunicar à ACT - Agência para as Condições de Trabalho a alteração com pelo menos oito dias de antecedência
relativamente à data da sua entrada em vigor;
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e) Afixar na cooperativa, em lugar visível, os mapas de horário de trabalho com indicação do início, termo e intervalos,
antes da sua entrada em vigor;
f) Não alterar unilateralmente os horários de trabalho
acordados individualmente;
g) Havendo trabalhadores pertencentes ao mesmo agregado familiar, a organização do tempo de trabalho tomará
sempre em conta esse facto;
h) As despesas que directa e comprovadamente resultem
das alterações constantes dos números 6 e 7 conferem ao trabalhador o direito a uma compensação económica.
11- Não estão sujeitos ao disposto nos números 6 e 7 da
presente cláusula os trabalhadores deficientes, menores e
mulheres grávidas ou com filhos de idade inferior a 12 meses.
12- Durante o período previsto no número 7, a cooperativa
só deverá recorrer à prestação de trabalho suplementar por
motivo de força maior ou quando se torne indispensável para
prevenir ou reparar prejuízos ou para assegurar a sua viabilidade devidamente fundamentados.
Cláusula 22.ª
Banco de horas

1- Pode ser instituído nas cooperativas um regime de banco de horas que implique o acréscimo ou a redução dos períodos normais de trabalho nas seguintes situações:
a) Reduções, acréscimos ou picos de trabalho previsíveis;
b) Conciliação da vida familiar com a vida profissional;
c) Suspensão ou paragem da produção (total ou parcial)
para manutenção ou reparação dos equipamentos e ou das
instalações da cooperativa respectiva;
d) Situações de crise empresarial que possam pôr em perigo a viabilidade da cooperativa respectiva e ou a manutenção
dos postos de trabalho;
e) Outras situações acordadas entre a cooperativa respectiva e o trabalhador.
2- A organização do tempo de trabalho no banco de horas
tem de obedecer às seguintes regras:
a) O período normal de trabalho pode ser aumentado até 3
horas diárias, em antecipação ou prolongamento do horário
de trabalho normal, podendo atingir, no máximo, as 55 horas
semanais;
b) O acréscimo ou redução do período normal de trabalho
terá como limite 175 hora por ano civil.
3- O trabalho prestado em dias de descanso semanal do
trabalhador (estabelecido no horário) não pode integrar o
banco de horas. O trabalho prestado em dia feriado não pode
integrar o banco de horas, salvo se for um dia normal de
trabalho do trabalhador.
4- O banco de horas pode ser constituído quer por iniciativa da cooperativa respectiva quer por iniciativa do trabalhador, necessitando da concordância da contraparte. No
entanto, nas situações previstas nas alíneas c), d) e e) do anterior número 1, a empresa pode estabelecer unilateralmente
a prestação de trabalho no regime de banco de horas. A necessidade de acréscimo da prestação de trabalho, ou a sua

redução, deve ser comunicada com a antecedência de, pelo
menos, sete dias, salvo situações de manifesta necessidade
enquadráveis nas alíneas d) e e) do número 1, em que aquela
antecedência pode ser inferior.
5- Sempre que o trabalho prestado em acréscimo tenha o
seu início ou término em hora em que não haja os transportes
colectivos habitualmente utilizados pelo trabalhador, a cooperativa respectiva suportará as despesas com outro meio de
transporte a acordar entre as partes.
6- A compensação do trabalho prestado em acréscimo ao
período normal de trabalho será efectuada por redução equivalente ao tempo de trabalho. O trabalhador deve comunicar,
com a antecedência de, pelo menos, sete dias, que pretende
utilizar o período de redução para compensação das horas de
trabalho prestadas em acréscimo, não podendo no entanto
afectar o regular funcionamento da cooperativa respectiva.
A cooperativa respectiva terá em consideração o pedido do
trabalhador e tomará uma decisão, no prazo de 72 horas, no
âmbito dos seus poderes de gestão. A cooperativa respectiva
deve comunicar ao trabalhador, com a antecedência de, pelo
menos, sete dias, que pretende utilizar o período de redução
para compensação das horas de trabalho prestadas em acréscimo.
7- Por acordo entre a cooperativa respectiva e o trabalhador, a compensação do trabalho prestado em acréscimo poderá também ser efectuada, no todo ou em parte, por adição
ao período de férias do trabalhador.
8- A compensação das horas de trabalho prestadas em
acréscimo ou em redução, nos termos previstos nos números
anteriores, deve ser efectuada no ano civil a que o acréscimo
de trabalho ou a redução se reportam, salvo quando resultar
da prestação de trabalho nos últimos seis meses do ano, situação em que a compensação poderá ser efectuada até ao final
do 1.º semestre do ano seguinte.
9- Caso não tenha sido efectuada a compensação nos termos referidos nos números anteriores:
a) O total de horas não trabalhadas considera-se saldado a
favor do trabalhador;
b) O total das horas prestadas em acréscimo de tempo de
trabalho será pago pelo valor que for devido a ao trabalhador
pela prestação de trabalho suplementar.
10- correndo cessação do contrato de trabalho por qualquer motivo, sem que tenha havido oportunidade de compensação das horas de trabalho prestadas em acréscimo, o
trabalhador tem o direito de receber essas horas pelo valor
da retribuição horária.
11- A utilização do banco de horas poderá ser iniciada com
o acréscimo do tempo de trabalho ou com redução do mesmo.
Cláusula 23.ª
Isenção do horário de trabalho

1- Os trabalhadores que venham a ser isentos de horário de
trabalho têm direito a retribuição especial.
2- A retribuição especial prevista no número anterior não
poderá ser inferior à correspondente a três horas de prestação
de trabalho normal por dia.
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Cláusula 24.ª
Trabalho nocturno

1- Considera-se nocturno o trabalho prestado entre as 20
horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte.
2- A prestação de trabalho nocturno ficará condicionada à
respectiva regulamentação legal.
3- A retribuição do trabalho nocturno será superior em
25 % à retribuição a que dá direito o trabalho equivalente
prestado durante o dia.
Cláusula 25.ª
Trabalho suplementar

1- Considera-se trabalho suplementar todo aquele que é
prestado fora do horário de trabalho.
2- Os trabalhadores estão obrigados a prestação de trabalho suplementar, salvo quando, havendo motivos atendíveis,
expressamente solicitem a sua dispensa.
3- Não estão sujeitos à obrigação estabelecida no número
anterior os deficientes, as mulheres grávidas ou com filhos
de idade inferior a 10 meses e os menores.
4- Nenhum trabalhador pode realizar mais do que 2 horas
de trabalho suplementar para além do período normal diário
de trabalho, até ao máximo de 200 horas anuais.
5- Nenhum trabalhador pode realizar mais do que 50 horas
de trabalho por semana, no conjunto dos períodos normal e
suplementar.
6- Os limites referidos nos números 4 e 5 desta cláusula só
poderão ser ultrapassados nos casos especialmente previstos
pela legislação em vigor.
7- No caso de o trabalho suplementar se suceder imediatamente a seguir ao período normal, o trabalhador terá direito
a uma interrupção de dez minutos entre o horário normal e o
trabalho suplementar, sendo esta considerada como trabalho
suplementar

operativas fundamentarem devidamente a sua necessidade e
as entidades oficiais derem o seu acordo.
2- Os turnos deverão ser organizados, na medida do possível, de acordo com os interesses manifestados pelos trabalhadores, para que, no mínimo, em cada ano, o dia de descanso semanal coincida com o domingo uma vez de dois em
dois meses.
3- Todos os trabalhadores integrados em regime de turnos,
com três ou mais turnos rotativos, terão direito a um subsídio
de 13 % da remuneração. No caso de haver apenas dois turnos, esse subsídio será de 11 %.
4- Apenas terão direito ao subsídio de turno referido no
número 3 os trabalhadores que prestem serviço nas seguintes
circunstâncias, cumulativamente:
a) Em regime de turnos rotativos (de rotação contínua ou
descontínua);
b) Com um número de variante de horário de trabalho semanal igual ou superior ao número de turnos a que se refere
o subsídio de turno considerado.
5- Não haverá lugar a subsídio de turno sempre que o subsídio de trabalho nocturno seja mais vantajoso.
6- Os trabalhadores em regime de horário de trabalho por
turnos rotativos terão direito a um período de trinta minutos
por dia para refeição, o qual será considerado como tempo de
serviço efectivo, sem prejuízo da continuação da laboração.
7- São permitidas trocas de turnos e/ou folgas entre trabalhadores que desempenhem as mesmas funções, desde que
acordadas entre si e o responsável pelo serviço, devendo ser
comunicadas com vinte e quatro horas de antecedência mínima à direção de pessoal ou ao responsável pelo serviço e
ainda:
a) Não violem de normas legais imperativas;
b) Não pressuponham o direito a qualquer pagamento suplementar pela cooperativa.
CAPÍTULO V

Cláusula 26.ª

Remunerações, retribuições e subsídios

Remuneração do trabalho suplementar

1- A prestação do trabalho suplementar confere o direito à
remuneração especial, que não poderá ser inferior à remuneração normal aumentada dos seguintes modos:
a) 50 % se prestado em tempo diurno;
b) 75 % se prestado em tempo nocturno até às 24 horas;
c) 100 % se prestado a partir das 0 horas.
2- As horas suplementares feitas no mesmo dia não carecem de ser prestadas consecutivamente para serem remuneradas de acordo com o disposto no número anterior.
3- Sempre que o trabalho suplementar se prolongue para
além das 20 horas, a cooperativa fornecerá ou pagará a refeição nocturna, independentemente do acréscimo de remuneração por trabalho nocturno, conforme preceitua o número 1
da cláusula 38.ª
Cláusula 27.ª
Trabalho por turnos

1- O trabalho por turnos só será autorizado quando as co-

Cláusula 28.ª
Remunerações e retribuições

1- Só se considera retribuição aquilo a que, nos termos do
acordo, das normas que o regem ou dos usos, o trabalhador
tem direito como contrapartida do seu trabalho.
2- A retribuição compreende a remuneração de base e todos as outras prestações regulares e periódicas feitas, directa
ou indirectamente, em dinheiro ou em espécie.
Cláusula 29.ª
Tempo e forma de pagamento

1- A retribuição será paga mensalmente ao trabalhador
num dos últimos três dias úteis do mês, no período normal
de trabalho.
2- Para cálculo da remuneração horária será utilizada a seguinte fórmula:
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Cláusula 33.ª

RM × 12
RH = N × 52

Folha de pagamento

em que:
RH = remuneração horária;
RM = remuneração mensal;
N = número de horas de trabalho normal médio semanal.
Cláusula 30.ª
Exercício de funções inerentes a diferentes categorias profissionais

1- O trabalhador deve, em princípio, exercer uma actividade correspondente à categoria para que foi contratado.
2- Salvo estipulação em contrário, a cooperativa pode,
quando o interesse da mesma o exija, encarregar, temporariamente, o trabalhador de serviços não compreendidos no
objecto do contrato desde que tal mudança não implique
diminuição na retribuição nem modificação substancial da
posição do trabalhador.
3- Quando aos serviços temporariamente desempenhados
nos termos do número anterior corresponder um tratamento
mais favorável, o trabalhador terá direito a esse tratamento.
Cláusula 31.ª
Substituição temporária

Sempre que um trabalhador substitua outro de categoria
superior, o trabalhador substituto terá direito à retribuição
mínima prevista para a categoria do trabalhador substituído.
Cláusula 32.ª
Incapacidade parcial permanente

1- Ao trabalhador com incapacidade parcial permanente
motivada por acidente de trabalho ou doença profissional
ao serviço da cooperativa será assegurada uma remuneração
que, adicionada à pensão que judicialmente lhe estiver fixada
pela incapacidade, seja igual à efectivamente auferida pelo
trabalhador na data do acidente ou declaração de doença.
2- A cooperativa colocará o trabalhador referido no número anterior em postos de trabalho já existentes que mais se
coadunem com as suas aptidões físicas e diligenciará no sentido da sua readaptação ou reconversão profissional.
3- O trabalhador que foi profissionalmente reconvertido
não poderá ser prejudicado no regime de promoção e demais
regalias inerentes às funções que efectivamente vier a desempenhar.
4- No caso de incapacidade temporária resultante de acidente de trabalho ou doença profissional, a cooperativa pagará ao trabalhador a retribuição mensal por inteiro, até ao
limite de três meses, devendo a companhia seguradora ou a
Caixa de Seguros de Doenças Profissionais, após comunicação do acidente ou doença profissional, remeter à cooperativa o subsídio correspondente.

1- As cooperativas obrigam-se a organizar folhas de pagamento, discriminando os seguintes elementos em relação a
cada trabalhador:
a) Nome, categoria profissional, classe e número de inscrição na Segurança Social;
b) Número de horas e de dias de trabalho normal e suplementar;
c) Diuturnidades e subsídios de almoço;
d) Montante total da retribuição líquida e ilíquida, bem
como os respectivos descontos.
2- No acto do pagamento as cooperativas entregarão ao
trabalhador uma cópia do recibo com os elementos discriminados no número anterior. O trabalhador deverá assinar o
original, dando assim quitação à cooperativa.
Cláusula 34.ª
Subsídio de Natal

1- Os trabalhadores abrangidos pelo presente acordo terão
direito a receber pelo Natal um subsídio de montante igual a
um mês de retribuição.
2- O seu pagamento será efectuado até ao dia 20 de dezembro do ano a que diz respeito.
3- O subsídio de Natal é reduzido na proporção do período
correspondente ao impedimento prolongado ocorrido durante o ano a que diz respeito.
4- No ano de admissão os trabalhadores receberão um subsídio proporcional ao tempo de serviço prestado.
5- Os trabalhadores contratados a termo receberão um subsídio de Natal proporcional ao tempo de serviço prestado.
6- Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador terá direito ao subsídio de Natal proporcional ao serviço prestado
no ano da cessação.
Cláusula 35.ª
Diuturnidades

1- Às remunerações mínimas fixadas pela tabela salarial
constante do anexo III para os trabalhadores em regime de
tempo completo, que tenham sido admitidos ao serviço das
cooperativas agrícolas até 31 de dezembro de 2016, será
acrescida uma diuturnidade no valor de 23,25 €, por cada
três anos de permanência na mesma categoria profissional,
até ao limite de cinco diuturnidades.
2- O disposto no número anterior não é aplicável aos trabalhadores de profissões ou categorias profissionais com acesso automático ou obrigatório.
3- A antiguidade para este efeito conta -se a partir do ingresso na respectiva profissão ou categoria profissional.
4- Os trabalhadores em regime de contrato de trabalho a
tempo parcial têm direito à diuturnidade de valor proporcional ao horário completo, com referência às condições e ter-
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mos previstos no número 1.
5- A todos os trabalhadores que venham a ser admitidos ao
serviço das cooperativas agrícolas, não se aplica o disposto
nos números anteriores da presente cláusula.
Cláusula 36.ª
Abono para falhas

1- – O trabalhador que exerça funções de pagamento e ou
recebimento, que tenham sido admitidos ao serviço das cooperativas agrícolas até 31 de dezembro de 2018, tem direito
a um abono mensal para falhas no valor de 18,25 €, enquanto
se mantiver no exercício dessas funções.
2- Sempre que o trabalhador referido no número anterior
seja substituído nas funções citadas, o trabalhador substituto
terá direito ao abono para falhas na proporção do tempo de
substituição e enquanto esta durar.
Cláusula 37.ª
Subsídio de alimentação

1- Os trabalhadores abrangidos pelo presente ACT têm direito a um subsídio de alimentação diário no valor de 3,40 €.
2- O trabalhador perde o direito ao subsídio nos dias em
que faltar ao trabalho durante mais de uma hora.
3- Não implicam, porém, perda do direito ao subsídio de
refeição as faltas justificadas, sem perda de retribuição, até
ao limite de meio período de trabalho.
4- Não se aplica o disposto no número 1 aos trabalhadores
que usufruam ou possam vir a usufruir, no que respeita às
refeições, de condições mais favoráveis.
5- Não se aplicará, também, o disposto no número 1 nos
dias e em relação aos trabalhadores aos quais a cooperativa
assegure a refeição do almoço em espécie.
6- Os trabalhadores em regime de tempo parcial têm direito a um subsídio de alimentação no valor proporcional ao
horário de trabalho completo.
7- Os trabalhadores que, por força dos números 2 e 3 da
cláusula 20.ª, prestem serviço aos sábados têm também direito ao subsídio previsto no número 1 desta cláusula.
8- O valor do subsídio previsto nesta cláusula não será
considerado no período de férias nem para cálculo dos subsídios de férias e de Natal.
Cláusula 38.ª
Definição de local de trabalho e deslocação

1- Entende-se por local de trabalho aquele para o qual o
trabalhador foi contratado.
2- Deslocação é o serviço prestado fora do local habitual
de trabalho.

2- O trabalhador terá direito ao reembolso pelo pequeno-almoço sempre que esteja deslocado em serviço e o tenha
iniciado até às 6 horas e 30 minutos no valor de 2,10 €.
3- O trabalhador terá direito ao reembolso pela ceia sempre que se encontre deslocado e em serviço entre as 23 e as 2
horas no valor de 2,80 €.
4- O almoço e o jantar deverão ser tomados, respectivamente, entre as 11 horas e 30 minutos e as 14 horas e 30
minutos e entre as 19 horas e 30 minutos e as 21 horas e 30
minutos.
5- Os trabalhadores que efectuem deslocações ao estrangeiro serão reembolsados contra a apresentação de documento comprovativo de todas as despesas efectuadas, nomeadamente alojamento e alimentação.
6- As cooperativas, aos trabalhadores deslocados no estrangeiro, prestarão um adiantamento em dinheiro, julgado
conveniente, para fazer face às despesas decorrentes desse
facto.
7- Aos trabalhadores que, em serviço e a solicitação da
cooperativa, se desloquem em viatura própria será pago o
quilómetro percorrido pelo valor resultante da aplicação do
coeficiente 0,36 sobre o preço de um litro de gasolina sem
chumbo.
CAPÍTULO VI

Suspensão da prestação de trabalho
Cláusula 40.ª
Descanso semanal

1- O dia de descanso semanal é o domingo, sendo o sábado
considerado o dia de descanso complementar.
2- O trabalhador que preste serviço ao domingo, por o seu
dia de descanso semanal não coincidir com o mesmo, tem
direito a uma compensação em dinheiro no valor de 50 % da
sua retribuição diária normal.
3- Sendo o trabalho prestado no regime de turnos, estes devem ser organizados de modo que os trabalhadores de cada
turno tenham em sete dias dois dias de descanso seguidos.
4- A cooperativa deverá fazer coincidir de sete em sete semanas com o domingo o dia de descanso semanal.
5- Sempre que possível, a cooperativa deve proporcionar
aos trabalhadores que pertençam ao mesmo agregado familiar o descanso semanal nos mesmos dias.
6- As cooperativas limitarão a sua laboração dominical ao
mínimo indispensável.
Cláusula 41.ª
Trabalho e remuneração em dias de feriado, descanso semanal ou
complementar

Cláusula 39.ª
Deslocações em serviço

1- A cooperativa reembolsará todos os trabalhadores de
todas as refeições que estes por motivo de serviço tenham
tomado fora do local de trabalho para onde tenham sido contratados no seguinte valor:
Almoço ou jantar - 8,50 €.

1- Os trabalhadores que tenham trabalhado no dia de descanso semanal obrigatório ou em dia feriado, têm direito a
um dia completo de descanso num dos três dias seguintes.
2- O trabalho prestado em dia de descanso semanal ou
complementar será pago com o acréscimo de 50 % da retribuição normal.
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Cláusula 42.ª
Feriados

1- São feriados obrigatórios:
–– 1 de janeiro;
–– Sexta-Feira Santa;
–– Domingo de Páscoa;
–– 25 de abril;
–– 1 de maio;
–– Corpo de Deus (festa móvel);
–– 10 de junho;
–– 15 de agosto;
–– 5 de outubro;
–– 1 de novembro;
–– 1 de dezembro;
–– 8 de dezembro;
–– 25 de dezembro;
–– Feriado municipal da localidade, se existir, ou da sede
do distrito onde o trabalho é prestado.
2- O feriado de Sexta-Feira Santa pode ser observado em
outro dia com significado local no período da Páscoa.
3- São considerados feriados, além dos decretados como
obrigatórios, os seguintes:
–– Terça-Feira de Carnaval;
–– Feriado Municipal onde o trabalho é prestado, com excepção dos distritos de Lisboa e Porto, nos quais são estabelecidos os dias 13 de junho e 24 de junho, respectivamente.
3- Em substituição dos feriados de Terça-Feira de Carnaval
e municipal, poderão ser observados como feriados quaisquer outros dias, em que acordem o empregador e a maioria
dos trabalhadores adstritos a um mesmo local de trabalho,
nomeadamente o dia 24 de dezembro ou 31 de dezembro.
Cláusula 43.ª
Férias

1- A todos os trabalhadores abrangidos pelo presente acordo serão concedidos, sem prejuízo da retribuição normal por
inteiro, 22 dias úteis de férias.
2- No ano civil da contratação, o trabalhador tem direito,
após seis meses de execução do contrato, a gozar 2 dias úteis
de férias por cada mês de duração do contrato nesse ano, até
ao limite de 20 dias.
3- No caso de sobrevir o termo do ano civil antes de decorrido o prazo referido no número anterior ou antes de gozado
o direito a férias pode o trabalhador usufrui-lo até 30 de Junho do ano subsequente.
4- A marcação do período de férias deve ser feita por mútuo acordo entre a cooperativa e o trabalhador.
5- Na falta de acordo, cabe à cooperativa a elaboração do
mapa de férias, ouvindo para o efeito a comissão de trabalhadores ou a comissão sindical ou intersindical ou os delegados
sindicais, pela ordem indicada.
6- No caso previsto no número anterior, a cooperativa só
pode marcar o período de férias entre 1 de maio e 31 de outubro, salvo parecer favorável em contrário das entidades nele
referidas.
7- O gozo do período de férias pode ser interpelado, por

acordo entre o empregador e o trabalhador, desde que no mínimo sejam gozados 10 dias consecutivos.
8- O mapa de férias definitivo deverá ser elaborado e fixado nos locais de trabalho até ao dia 15 de abril de cada ano.
9- Aos trabalhadores do mesmo agregado familiar que estejam ao serviço da cooperativa será concedida a faculdade
de gozarem as suas férias simultaneamente.
10- Os trabalhadores abrangidos por contrato a termo cuja
duração, inicial ou renovada, não atinja um ano têm direito
a um período de férias equivalente a dois dias úteis por cada
mês completo de serviço.
Cláusula 44.ª
Encerramento para férias

1- A cooperativa pode encerrar total ou parcialmente, durante pelo menos 15 dias consecutivos entre 1 de maio e 31
de outubro, e ainda por período inferior a 15 dias consecutivos, fora daquele período, entre 1 de maio e 31 de outubro,
mediante parecer favorável das estruturas sindicais representativas dos trabalhadores.
2- Salvo o disposto no número seguinte, o encerramento da
cooperativa ou estabelecimento não prejudica o gozo efectivo do período de férias a que o trabalhador tenha direito.
3- Os trabalhadores que tenham direito a um período de férias superior ao do encerramento podem optar por receber a
retribuição e o subsídio de férias correspondentes à diferença, sem prejuízo de ser sempre salvaguardado o gozo efectivo de 15 dias úteis de férias, ou por gozar, no todo ou em
parte, o período excedente de férias prévia ou posteriormente
ao encerramento.
4- Para efeitos de férias, a contagem dos dias úteis compreende os dias da semana de segunda-feira a sexta-feira,
com exclusão dos feriados, não sendo como tal considerados
o sábado e o domingo.
Cláusula 45.ª
Subsídio de férias

Além da retribuição mencionada na cláusula 43.ª os trabalhadores têm direito a um subsídio de férias no montante
igual ao dessa retribuição, o qual deverá ser pago antes do
início do período de férias.
Cláusula 46.ª
Interrupção, alteração e acumulação de férias

1- Se, depois de marcado o período de férias, exigências
imperiosas do funcionamento da cooperativa determinarem
o adiamento ou interrupção das férias a iniciar ou já iniciadas, o trabalhador tem direito a ser indemnizado, pela cooperativa, dos prejuízos que comprovadamente haja sofrido,
na pressuposição de que gozaria integralmente as férias na
época fixada.
2- A interrupção das férias não poderá prejudicar o gozo
seguido de metade do período que o trabalhador tenha direito.
3- Não é permitido acumular férias de dois ou mais anos,
salvo o regime estabelecido na lei.
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4- No caso de o trabalhador adoecer durante o período de
férias, são as mesmas suspensas desde que a entidade empregadora seja do facto informada, prosseguindo, logo após a
alta, o gozo dos dias de férias compreendidos ainda naquele
período, cabendo à cooperativa, na falta de acordo, a marcação dos dias de férias não gozados, sem sujeição ao disposto
no número 6 da cláusula 43.ª
Cláusula 47.ª
Violação do direito a férias

A cooperativa que não cumprir total ou parcialmente a
obrigação de conceder férias pagará ao trabalhador, a título
de indemnização, o triplo da retribuição correspondente a férias que deixou de gozar, e que deverá obrigatoriamente ser
gozado no 1.º trimestre do ano civil subsequente.
Cláusula 48.ª
Licença sem retribuição

1- A cooperativa pode conceder ao trabalhador, mediante
pedido deste por escrito, licença sem retribuição.
2- O período de licença sem retribuição concedido nos termos do número anterior conta-se para efeitos de antiguidade.
Cláusula 49.ª
Faltas

1- Falta é a ausência do trabalhador durante o período normal de trabalho a que está obrigado.
2- Nos casos de ausência do trabalhador por períodos inferiores ao período normal de trabalho a que está obrigado, os
respectivos tempos serão adicionados para determinação dos
períodos normais de trabalho diário em falta.
Cláusula 50.ª

g) As ausências não superiores a quatro horas e só pelo
tempo estritamente necessário, justificadas pelo responsável
pela educação do menor, uma vez por trimestre, para deslocação à escola tendo em vista inteirar-se da situação educativa do seu filho menor;
h) As dadas por candidatos a eleições para cargos públicos,
durante o período legal da respectiva campanha eleitoral;
i) As autorizadas ou aprovadas pela cooperativa;
j) As que por lei forem como tal qualificadas.
3- São consideradas injustificadas todas as faltas não previstas no número anterior.
Cláusula 51.ª
Efeitos das faltas justificadas

2- As faltas justificadas não determinam a perda ou prejuízo de quaisquer direitos ou regalias do trabalhador, salvo o
disposto no número seguinte.
3- Determinam perda de retribuição as seguintes faltas,
ainda que justificadas:
a) Dadas nos casos previstos na alínea d) do número 2 da
cláusula 50.ª, salvo disposição legal em contrário ou tratando- se de faltas dadas por membros de comissões de trabalhadores;
b) Dadas por motivo de doença, desde que o trabalhador
tenha direito a subsídio da Segurança Social respectivo;
c) Dadas por motivo de acidente de trabalho, desde que
o trabalhador tenha direito a qualquer subsídio ou seguro,
salvo o disposto no número 4 da cláusula 32.ª;
d) As previstas na alínea j) do número 2 da cláusula anterior, quando superiores a 30 dias por ano.
4- Nos termos previstos na alínea f) do número 2 da cláusula anterior, se o impedimento do trabalhador se prolongar
para além de um mês, aplica-se o regime de suspensão da
prestação do trabalho por impedimento prolongado.

Tipos de faltas

1- As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.
2- São consideradas faltas justificadas:
a) Até 15 dias seguidos por altura do casamento;
b) Até cinco dias consecutivos, motivados por falecimento do cônjuge, filhos, sogros, padrastos, enteados, genros e
noras;
c) Até dois dias consecutivos, por falecimento de outro
parente ou afim de linha recta ou 2.º grau da linha colateral
(bisavós, avós, bisnetos, netos, irmãos, cunhados), ou pessoas que vivam em comunhão de vida e habitação com os
trabalhadores;
d) As dadas pelos trabalhadores eleitos para as estruturas
de representação colectiva, nos termos previstos na legislação e nesta convenção;
e) As motivadas pela prestação de provas em estabelecimentos de ensino nos termos da legislação em vigor;
f) As motivadas por impossibilidade de prestar trabalho
devido a facto que não seja imputável ao trabalhador, nomeadamente doença, acidente ou cumprimento de obrigações
legais ou a necessidade de prestação de assistência inadiável
a membros do seu agregado familiar nos termos previstos na
legislação em vigor;

Cláusula 52.ª
Comunicação e prova sobre as faltas justificadas

1- As faltas justificadas, quando previsíveis, serão obrigatoriamente comunicadas à cooperativa com a antecedência
mínima de cinco dias.
2- Quando imprevistas as faltas justificadas serão obrigatoriamente comunicadas à cooperativa logo que possível.
3- O não cumprimento do disposto nos números anteriores
torna as faltas injustificadas.
4- As cooperativas colocarão à disposição dos trabalhadores impressos próprios para o comunicação das respectivas
faltas a fim de a entidade empregadora poder avaliar a natureza justificada ou injustificada da falta.
5- A entidade empregadora pode, em qualquer caso de falta justificada, exigir ao trabalhador prova dos factos invocados para a justificação.
Cláusula 53.ª
Efeitos das faltas injustificadas

1- As faltas injustificadas determinam sempre perda de retribuição correspondente ao período de ausência, o qual será
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descontado, para todos os efeitos, na antiguidade do trabalhador.
2- Quando imprevistas as faltas justificadas serão obrigatoriamente comunicadas à cooperativa logo que possível.
3- Tratando-se de faltas injustificadas a um ou meio período normal de trabalho diário, o período de ausência a considerar para os efeitos do número anterior abrangerá os dias ou
meios-dias de descanso ou feriados imediatamente anteriores ou posteriores ao dia ou dias de faltas.
4- No caso de a apresentação do trabalhador, para início
ou reinício da prestação de trabalho, se verificar com atraso
injustificado superior a trinta ou sessenta minutos, pode a entidade empregadora recusar a aceitação da prestação durante
ou todo o período normal de trabalho, respectivamente.
Cláusula 54.ª
Suspensão da prestação do trabalho por impedimento prolongado

1- Quando o trabalhador esteja temporariamente impedido
por facto que não lhe seja imputável, nomeadamente o serviço militar obrigatório, doença ou acidente, e o impedimento
se prolongue por mais de um mês, cessam os direitos, deveres e garantias das partes, na medida em que pressuponham
a efectiva prestação de trabalho.
2- O tempo de suspensão conta-se para efeitos de antiguidade, conservando o trabalhador o direito ao lugar e continuando obrigado a guardar lealdade à entidade empregadora.
3- O disposto no número 1 começará a observar- se mesmo
antes de expirado o prazo de um mês, a partir do momento
em que haja a certeza ou se preveja com segurança que o
impedimento terá duração superior àquele prazo.
4- O contrato caducará, porém, no momento em que se
torne certo que o impedimento é definitivo, sem prejuízo da
observância das disposições aplicáveis da legislação sobre
Segurança Social.

não prejudica o direito de, durante o seu decurso, a cooperativa rescindir o contrato com fundamento na existência de
justa causa desde que observe o disposto nos preceitos legais
sobre a matéria.
2- Igualmente no decurso da suspensão poderá o trabalhador rescindir o contrato desde que observe o disposto na lei
sobre a matéria.
CAPÍTULO VII

Disciplina
Cláusula 57.ª
Poder disciplinar

1- A entidade patronal tem poder disciplinar sobre os trabalhadores que se encontrem ao seu serviço, observando o
disposto na legislação vigente, nomeadamente os referidos
no ponto 3 da presente cláusula.
3- A entidade patronal exerce o poder disciplinar ou através do ou dos superiores hierárquicos dos trabalhadores.
3- Aplica-se o Código do Trabalho nos seguintes casos:
a) Dadas nos casos previstos na alínea d) do número 2 da
cláusula 59.ª, salvo disposição legal em contrário ou tratando- se de faltas dadas por membros de comissões de trabalhadores;
b) Artigo 328.º - Sanções disciplinares;
c) Artigo 329.º - Procedimento disciplinar e prescrição;
d) Artigo 330.º - Critério de decisão e aplicação da sanção
disciplinar;
e) Artigo 331.º - Sanções abusivas;
f) Artigo 332.º - Registo de sanções disciplinares.
CAPÍTULO VIII

Cláusula 55.ª

Cessação do contrato de trabalho

Regresso do trabalhador

1- Terminado o impedimento, o trabalhador deve, dentro
de oito dias, apresentar-se à cooperativa para retomar o serviço, sob pena de perder o direito ao lugar, salvo se não lhe
for possível, por motivo comprovado, fazer a apresentação
nesse prazo.
3- O trabalhador retomará o serviço nos oitos dias subsequentes à sua apresentação, em dia a indicar pela cooperativa
de acordo com as conveniências de serviço, ressalvando a
existência de motivos atendíveis que impeçam a comparência no prazo.
2- A cooperativa que se oponha a que o trabalhador retome o serviço no prazo de oito dias a contar da data da sua
apresentação terá de indemnizá-lo por despedimento, salvo
se este, de acordo com a legislação em vigor, tiver optado
pela sua reintegração na cooperativa.
Cláusula 56.ª
Rescisão do contrato durante a suspensão

1- A suspensão a que se reportam as cláusulas anteriores

Cláusula 58.ª
Disposições gerais sobre cessação de contrato de trabalho

Aplica-se o Código do Trabalho nos seguintes casos:
a) Dadas nos casos previstos na alínea d) do número 2 da
cláusula 59.ª, salvo disposição legal em contrário ou tratando- se de faltas dadas por membros de comissões de trabalhadores;
b) Artigo 328.º - Sanções disciplinares;
c) Artigo 338.º - Proibição de despedimento sem justa causa;
d) Artigo 340.º - Modalidade de cessação do contrato de
trabalho:
1) Caducidade;
2) Revogação;
3) Despedimento por facto imputável ao trabalhador;
4) Despedimento colectivo;
5) Despedimento por extinção de posto de trabalho;
6) Despedimento por inadaptação;
7) Resolução pelo trabalhador;
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8) Denúncia pelo trabalhador.
e) Artigo 341.º - Documentos a entregar ao trabalhador;
f) Artigo 342.º - Devolução de instrumentos de trabalho.

junho, em qualquer caso, da garantia do lugar, promoção e
progressão ou do período de férias, nomeadamente:
Cláusula 62.ª

Cláusula 59.ª

Proteção na parentalidade

Outras disposições sobre cessação de contrato de trabalho

Aplica-se o Código do Trabalho nos seguintes casos:
a) Artigos 343.º a 348.º - Caducidade de contrato de trabalho;
b) Revogação de contrato de trabalho:
1) Artigo 349.º - Cessação de contrato de trabalho por
acordo;
2) Artigo 350.º - Cessação do acordo de revogação.
c) Despedimento por iniciativa do empregador:
1) Artigos 351.º a 380.º modalidades de despedimento:
1.1) Despedimento por facto imputável ao trabalhador;
1.2) Despedimento colectivo;
1.3) Despedimento por extinção de posto de trabalho;
1.4) Despedimento por inadaptação.
2) Artigos 381.º a 393.º - Ilicitude de despedimento;
d) Cessação de contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador:
1) Artigos 394.º a 399.º - Resolução de contrato de trabalho pelo trabalhador;
2) Artigos 400.º a 403.º Denúncia de contrato de trabalho
pelo trabalhador.
CAPÍTULO IX

Segurança, higiene e saúde no trabalho
Cláusula 60.ª
Segurança, higiene e saúde no trabalho

O empregador cumprirá e fará cumprir a legislação vigente sobre segurança, higiene e saúde no local de trabalho,
nomeadamente de acordo com as normas estabelecidas nas
Leis n.os 99/2003, de 27 de agosto, e 35/2004, de 29 de julho.

1- A proteção na parentalidade concretiza-se através da
atribuição dos seguintes direitos:
a) Licença em situação de risco clínico durante a gravidez;
b) Licença por interrupção de gravidez;
c) Licença parental, em qualquer das modalidades;
d) Licença por adoção;
e) Licença parental complementar em qualquer das modalidades;
f) Dispensa da prestação de trabalho por parte de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivo de proteção
da sua segurança e saúde;
g) Dispensa para consulta pré-natal;
h) Dispensa para avaliação para adoção;
i) Dispensa para amamentação ou aleitação;
j) Faltas para assistência a filho;
k) Faltas para assistência a neto;
l) Licença para assistência a filho;
m) Licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica;
n) Trabalho a tempo parcial de trabalhador com responsabilidades familiares;
o) Horário flexível de trabalhador com responsabilidades
familiares;
p) Dispensa de prestação de trabalho em regime de adaptabilidade;
q) Dispensa de prestação de trabalho suplementar;
r) Dispensa de prestação de trabalho no período noturno.
2- Os direitos previstos no número anterior apenas se aplicam, após o nascimento do filho, a trabalhadores progenitores que não estejam impedidos ou inibidos totalmente do
exercício do poder paternal, com exceção do direito de a mãe
gozar 14 semanas de licença parental inicial e dos referentes
a proteção durante a amamentação.
Cláusula 63.ª

CAPÍTULO X

Conceitos em matéria de proteção da parentalidade

Conciliação da vida familiar e profissional
SECÇÃO I
Conciliação da vida familiar e profissional
Cláusula 61.ª
Parentalidade

A maternidade e a paternidade constituem valores sociais
eminentes, pelo que para além do estipulado no presente
CCT, para a generalidade dos trabalhadores por ele abrangidos, são assegurados a estes na condição de maternidade
e paternidade os direitos constantes na legislação vigente,
nomeadamente o estipulado nas Lei n.º 23/2012, de 25 de

1- No âmbito do regime de proteção da parentalidade,
entende-se por:
a) Trabalhadora grávida, a trabalhadora em estado de gestação que informe o empregador do seu estado, por escrito,
com apresentação de atestado médico;
b) Trabalhadora puérpera, a trabalhadora parturiente e durante um período de 120 dias subsequentes ao parto que informe o empregador do seu estado, por escrito, com apresentação de atestado médico ou certidão de nascimento do filho;
c) Trabalhadora lactante, a trabalhadora que amamenta o
filho e informe o empregador do seu estado, por escrito, com
apresentação de atestado médico.
2- O regime de proteção da parentalidade é ainda aplicável
desde que o empregador tenha conhecimento da situação ou
do facto relevante.
3- Aplica-se o Código do Trabalho nos seguintes casos:
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a) Artigo 37.º - Licença em situação de risco clínico durante a gravidez;
b) Artigo 38.º - Licença por interrupção da gravidez;
c) Artigo 39.º - Modalidades de licença parental.
Cláusula 64.ª
Licença parental inicial

1- A mãe e o pai trabalhadores têm direito, por nascimento
de filho, a licença parental inicial de 120 ou 150 dias consecutivos, cujo gozo podem partilhar após o parto, sem prejuízo dos direitos da mãe a que se refere o número seguinte.
2- A licença referida no número anterior é acrescida em 30
dias, no caso de cada um dos progenitores gozar, em exclusivo, um período de 30 dias consecutivos, ou dois períodos
de 15 dias consecutivos, após o período de gozo obrigatório
pela mãe a que se refere o número 2 da cláusula seguinte.
3- No caso de nascimentos múltiplos, o período de licença
previsto nos números anteriores é acrescido de 30 dias por
cada gémeo além do primeiro.
4- Em caso de partilha do gozo da licença, a mãe e o pai
informam os respetivos empregadores, até sete dias após o
parto, do início e termo dos períodos a gozar por cada um,
entregando para o efeito, declaração conjunta.
5- Caso a licença parental não seja partilhada pela mãe e
pelo pai, e sem prejuízo dos direitos da mãe a que se refere
o artigo seguinte, o progenitor que gozar a licença informa
o respetivo empregador, até sete dias após o parto, da duração da licença e do início do respetivo período, juntando
declaração do outro progenitor da qual conste que o mesmo
exerce atividade profissional e que não goza a licença parental inicial.
6- Na falta da declaração referida nos números 4 e 5 a licença é gozada pela mãe.
7- Em caso de internamento hospitalar da criança ou do
progenitor que estiver a gozar a licença prevista nos números
1, 2 ou 3 durante o período após o parto, o período de licença
suspende -se, a pedido do progenitor, pelo tempo de duração
do internamento.
8- A suspensão da licença no caso previsto no número anterior é feita mediante comunicação ao empregador, acompanhada de declaração emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Cláusula 65.ª
Períodos de licença parental exclusiva da mãe

1- A mãe pode gozar até 30 dias da licença parental inicial
antes do parto.
2- É obrigatório o gozo, por parte da mãe, de seis semanas
de licença a seguir ao parto.
3- A trabalhadora que pretenda gozar parte da licença antes do parto deve informar desse propósito o empregador e
apresentar atestado médico que indique a data previsível do
parto, prestando essa informação com a antecedência de 10
dias ou, em caso de urgência comprovada pelo médico, logo
que possível.

Cláusula 66.ª
Licença parental inicial a gozar por um progenitor em caso de
impossibilidade do outro

1- O pai ou a mãe têm direito a licença, com a duração
referida nos números 1, 2 ou 3 do artigo 40.º, ou do período
remanescente da licença, nos casos seguintes:
a) Incapacidade física ou psíquica do progenitor que estiver a gozar a licença, enquanto esta se mantiver;
b) Morte do progenitor que estiver a gozar a licença.
2- Apenas há lugar à duração total da licença referida no
número 2 da cláusula 67.º caso se verifiquem as condições
aí previstas, à data dos factos referidos no número anterior.
3- Em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica da
mãe, a licença parental inicial a gozar pelo pai tem a duração
mínima de 30 dias.
4- Em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica de
mãe não trabalhadora nos 120 dias a seguir ao parto, o pai
tem direito a licença nos termos do número 1, com a necessária adaptação, ou do número anterior.
5- Para efeito do disposto nos números anteriores, o pai
informa o empregador, logo que possível e, consoante a situação, apresenta atestado médico comprovativo ou certidão
de óbito e, sendo caso disso, declara o período de licença já
gozado pela mãe.
6- Constitui contraordenação muito grave a violação do
disposto nos números 1 a 4.
Cláusula 67.ª
Licença parental exclusiva do pai

1- É obrigatório o gozo pelo pai de uma licença parental de
15 dias úteis, seguidos ou interpolados, nos 30 dias seguintes
ao nascimento do filho, cinco dos quais gozados de modo
consecutivo imediatamente a seguir a este.
2- Após o gozo da licença prevista no número anterior, o
pai tem ainda direito a 15 dias úteis de licença, seguidos ou
interpolados, desde que gozados em simultâneo com o gozo
da licença parental inicial por parte da mãe.
3- No caso de nascimentos múltiplos, à licença prevista
nos números anteriores acrescem dois dias por cada gémeo
além do primeiro.
4- Para efeitos do disposto nos números anteriores, o trabalhador deve avisar o empregador com a antecedência possível que, no caso previsto no número 2, não deve ser inferior
a cinco dias.
Cláusula 68.ª
Outros direitos da parentalidade

1- Os trabalhadores têm outros direitos para o exercício da
parentalidade, maternidade e paternidade, os quais se encontram estipulados no Código do Trabalho nos seus seguintes
artigos:
a) Artigo 44.º - Licença por adoção;
b) Artigo 45.º - Dispensa para avaliação para a adoção;
c) Artigo 46.º - Dispensa para consulta pré-natal;
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d) Artigo 47.º - Dispensa para amamentação ou aleitação;
e) Artigo 48.º - Procedimento de dispensa para amamentação ou aleitação;
f) Artigo 49.º - Falta para assistência a filho;
g) Artigo 50.º - Falta para assistência a neto;
h) Artigo 51.º - Licença parental complementar;
i) Artigo 52.º - Licença para assistência a filho;
j) Artigo 53.º - Licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica;
k) Artigo 54.º- Redução do tempo de trabalho para assistência a filho menor com deficiência ou doença crónica;
l) Artigo 55.º - Trabalho a tempo parcial de trabalhador
com responsabilidades familiares;
m)
Artigo 56.º - Horário flexível de trabalhador com
responsabilidades familiares;
n) Artigo 57.º - Autorização de trabalho a tempo parcial ou
em regime de horário flexível;
o) Artigo 58.º - Dispensa de algumas formas de organização do tempo de trabalho;
p) Artigo 59.º - Dispensa de prestação de trabalho suplementar;
q) Artigo 60.º - Dispensa de prestação de trabalho no período noturno;
r) Artigo 61.º - Formação para reinserção profissional;
s) Artigo 62.º - Proteção da segurança e saúde de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante;
t) Artigo 63.º - Proteção em caso de despedimento;
u) Artigo 64.º - Extensão de direitos atribuídos a progenitores;
v) Artigo 65.º - Regime de licenças, faltas e dispensas.
2- Não determinam perda de quaisquer direitos, salvo
quanto à retribuição, e são consideradas como prestação efetiva de trabalho as ausências ao trabalho resultantes de:
a) Licença em situação de risco clínico durante a gravidez;
b) Licença por interrupção de gravidez;
c) Licença parental, em qualquer das modalidades;
d) Licença por adoção;
e) Licença parental complementar em qualquer das modalidades;
f) Falta para assistência a filho;
g) Falta para assistência a neto;
h) Dispensa de prestação de trabalho no período noturno;
i) Dispensa da prestação de trabalho por parte de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivo de proteção
da sua segurança e saúde;
j) Dispensa para avaliação para adoção.
3- A dispensa para consulta pré-natal, amamentação ou
aleitação não determina perda de quaisquer direitos e é considerada como prestação efetiva de trabalho.
4- As licenças por situação de risco clínico durante a gravidez, por interrupção de gravidez, por adoção e licença parental em qualquer modalidade:
a) Suspendem o gozo das férias, devendo os dias remanescentes ser gozados após o seu termo, mesmo que tal se
verifique no ano seguinte;
b) Não prejudicam o tempo já decorrido de estágio ou ação
ou curso de formação, devendo o trabalhador cumprir apenas
o período em falta para o completar;

c) Adiam a prestação de prova para progressão na carreira
profissional, a qual deve ter lugar após o termo da licença.
4- A licença parental e a licença parental complementar,
em quaisquer das suas modalidades, por adoção, para assistência a filho e para assistência a filho com deficiência ou
doença crónica:
a) Suspendem-se por doença do trabalhador, se este informar o empregador e apresentar atestado médico comprovativo, e prosseguem logo após a cessação desse impedimento;
b) Não podem ser suspensas por conveniência do empregador;
c) Não prejudicam o direito do trabalhador a aceder à informação periódica emitida pelo empregador para o conjunto dos trabalhadores;
d) Terminam com a cessação da situação que originou a
respetiva licença que deve ser comunicada ao empregador
no prazo de cinco dias.
6- No termo de qualquer situação de licença, faltas, dispensa ou regime de trabalho especial, o trabalhador tem direito a
retomar a atividade contratada, devendo, no caso previsto na
alínea d) do número anterior, retomá-la na primeira vaga que
ocorrer na empresa ou, se esta entretanto se não verificar, no
termo do período previsto para a licença.
7- A licença para assistência a filho ou para assistência a
filho com deficiência ou doença crónica suspende os direitos,
deveres e garantias das partes na medida em que pressuponham a efetiva prestação de trabalho, designadamente a retribuição, mas não prejudica os benefícios complementares
de assistência médica e medicamentosa a que o trabalhador
tenha direito.
SECÇÃO II
Trabalho de menores
Cláusula 69.ª
Trabalho de menores

1- A entidade patronal deve proporcionar aos menores que
se encontrem ao seu serviço condições de trabalho adequadas à sua idade, prevenindo de modo especial danos no seu
desenvolvimento físico e mental.
2- Nenhum menor pode ser admitido sem ter sido aprovado em exame médico destinado a comprovar se possui a
robustez necessária para as funções a desempenhar.
Cláusula 70.ª
Inspeções médicas

1- Pelo menos uma vez por ano, as entidades patronais devem assegurar a inspeção médica dos menores ao seu serviço, de acordo com as disposições legais aplicáveis, a fim de
se verificar se o seu trabalho é feito sem prejuízo da saúde e
desenvolvimento físico normal.
2- Os resultados da inspeção médica referida no número
anterior devem ser registados e assinados pelo médico nas
respetivas fichas de aptidão.
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Cláusula 71.ª
Formação profissional

As entidades patronais devem cumprir, em relação aos
menores de 18 anos de idade ao seu serviço, as disposições
do estatuto do ensino técnico relativas à aprendizagem e formação profissional.
SECÇÃO III
Trabalhador-estudante
Cláusula 72.ª
Trabalhador-estudante

1- Noção de trabalhador-estudante:
a) Considera-se trabalhador-estudante o trabalhador que
frequenta qualquer nível de educação escolar, bem como
curso de pós-graduação, mestrado ou doutoramento em instituição de ensino, ou ainda curso de formação profissional
ou programa de ocupação temporária de jovens com duração
igual ou superior a seis meses;
b) A manutenção do estatuto de trabalhador-estudante depende de aproveitamento escolar no ano letivo anterior.
2- Organização do tempo de trabalho de trabalhador-estudante:
a) O horário de trabalho de trabalhador-estudante deve,
sempre que possível, ser ajustado de modo a permitir a frequência das aulas e a deslocação para o estabelecimento de
ensino;
b) Quando não seja possível a aplicação do disposto no
número anterior, o trabalhador-estudante tem direito a dispensa de trabalho para frequência de aulas, se assim o exigir
o horário escolar, sem perda de direitos e que conta como
prestação efetiva de trabalho;
c) A dispensa de trabalho para frequência de aulas pode
ser utilizada de uma só vez ou fracionadamente, à escolha
do trabalhador-estudante, e tem a seguinte duração máxima,
dependendo do período normal de trabalho semanal:
d) Três horas semanais para período igual ou superior a
vinte horas e inferior a trinta horas;
e) Quatro horas semanais para período igual ou superior a
trinta horas e inferior a trinta e quatro horas;
f) Cinco horas semanais para período igual ou superior a
trinta e quatro horas e inferior a trinta e oito horas;
g) Seis horas semanais para período igual ou superior a
trinta e oito horas.
h) O trabalhador-estudante cujo período de trabalho seja
impossível ajustar, de acordo com os números anteriores, ao
regime de turnos a que está afeto tem preferência na ocupação de posto de trabalho compatível com a sua qualificação
profissional e com a frequência de aulas;
i) Caso o horário de trabalho ajustado ou a dispensa de trabalho para frequência de aulas comprometa manifestamente
o funcionamento da empresa, nomeadamente por causa do
número de trabalhadores-estudantes existente, o empregador
promove um acordo com o trabalhador interessado e a comissão de trabalhadores ou, na sua falta, a comissão inter-

sindical, comissões sindicais ou delegados sindicais, sobre a
medida em que o interesse daquele pode ser satisfeito ou, na
falta de acordo, decide fundamentadamente, informando o
trabalhador por escrito;
j) O trabalhador-estudante não é obrigado a prestar trabalho suplementar, exceto por motivo de força maior, nem
trabalho em regime de adaptabilidade, banco de horas ou horário concentrado quando o mesmo coincida com o horário
escolar ou com prova de avaliação;
k) Ao trabalhador-estudante que preste trabalho em regime
de adaptabilidade, banco de horas ou horário concentrado é
assegurado um dia por mês de dispensa, sem perda de direitos, contando como prestação efetiva de trabalho;
l) O trabalhador-estudante que preste trabalho suplementar tem direito a descanso compensatório com duração de
metade do número de horas prestadas.
3- Os trabalhadores-estudantes têm outros direitos, os
quais se encontram estipulados no Código do Trabalho nos
seus seguintes artigos:
a) Artigo 91.º - Faltas para prestação de provas de avaliação;
b) Artigo 92.º - Férias e licenças de trabalhador-estudante;
c) Artigo 93.º - Promoção profissional de trabalhador-estudante;
d) Artigo 94.º - Concessão do estatuto de trabalhador-estudante;
e) Artigo 95.º - Cessação e renovação de direitos;
f) Artigo 96.º - Procedimento para exercício de direitos de
trabalhador-estudante.
SECÇÃO IV
Trabalho de idosos e diminuídos
Cláusula 73.ª
Redução de capacidade para o trabalho

As empresas deverão facilitar o emprego aos trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida, quer esta derive de
idade, doença ou acidente, proporcionando-lhes adequadas
condições de trabalho e salário e promovendo ou auxiliando
ações de formação e aperfeiçoamento profissional apropriadas.
CAPÍTULO X

Formação profissional
Cláusula 74.ª
Objectivos

Aplica-se o Código do Trabalho, artigo 130.º:
São designadamente, objectivos da formação profissional:
a) Promover a formação contínua dos trabalhadores, enquanto instrumento para a valorização e actualização profissional e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados
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pelas associações de regantes e beneficiários;
b) Promover a reabilitação profissional de pessoas com
deficiência, em particular daquelas cuja incapacidade foi adquirida em consequência de acidente de trabalho;
c) Promover a integração socioprofissional de grupos com
particulares dificuldades de inserção, através do desenvolvimento de acções de formação profissional especial.
Cláusula 75.ª
Formação contínua

Aplica-se o Código do Trabalho, artigo 131.º:
1- No âmbito da formação contínua, o empregador deve:
a) Promover o desenvolvimento e a adequação da qualificação do trabalhador, tendo em vista melhorar a sua empregabilidade e aumentar a produtividade e a competitividade
da associação de regantes e beneficiários;
b) Assegurar a cada trabalhador o direito individual à formação, através de um número mínimo anual de horas de
formação, mediante acções desenvolvidas na empresa ou a
concessão de tempo para frequência de formação por iniciativa do trabalhador;
c) Organizar a formação na empresa, estruturando planos
de formação anuais ou plurianuais e, relativamente a estes,
assegurar o direito a informação e consulta dos trabalhadores
e dos seus representantes;
d) Reconhecer e valorizar a qualificação adquirida pelo
trabalhador.
2- O trabalhador tem direito, em cada ano, a um número mínimo de trinta e cinco horas de formação contínua ou,
sendo contratado a termo por período igual ou superior a três
meses, um número mínimo de horas proporcional à duração
do contrato nesse ano.
3- A formação referida no número anterior pode ser desenvolvida pelo empregador, por entidade formadora certificada
para o efeito ou por estabelecimento de ensino reconhecido
pelo ministério competente e dá lugar à emissão de certificado e a registo na caderneta individual de competências nos
termos do regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações.
4- Para efeito de cumprimento do disposto no número 2,
são consideradas as horas de dispensa de trabalho para frequência de aulas e de faltas para prestação de provas de avaliação, ao abrigo do regime de trabalhador-estudante, bem
como as ausências a que haja lugar no âmbito de processo de
reconhecimento, validação e certificação de competências.
5- O empregador deve assegurar, em cada ano, formação
contínua a pelo menos 10 % dos trabalhadores da empresa.
6- Aos trabalhadores que completem cursos de formação
profissional com aproveitamento e com acesso a Certificado
de Aptidão Profissional - CAP será garantido um acréscimo
salarial de montante 10 % sobre o vencimento da tabela salarial, para além de eventual promoção.
7- O empregador pode antecipar até dois anos ou, desde
que o plano de formação o preveja, diferir por igual período,
a efectivação da formação anual a que se refere o número 2,

imputando-se a formação realizada ao cumprimento da obrigação mais antiga.
8- O período de antecipação a que se refere o número anterior é de cinco anos no caso de frequência de processo de
reconhecimento, validação e certificação de competências,
ou de formação que confira dupla certificação.
9- A formação contínua que seja assegurada pelo utilizador
ou pelo cessionário, no caso de, respectivamente, trabalho
temporário ou cedência ocasional de trabalhador, exonera o
empregador, podendo haver lugar a compensação por parte
deste em termos a acordar.
Cláusula 76.ª
Crédito de horas e subsídio para formação contínua

Aplica-se o Código do Trabalho, artigo 132.º:
1- As horas de formação previstas no número 2 da cláusula anterior, que não sejam asseguradas pelo empregador
até ao termo dos dois anos posteriores ao seu vencimento,
transformam-se em crédito de horas em igual número para
formação por iniciativa do trabalhador.
2- O crédito de horas para formação é referido ao período normal de trabalho, confere direito a retribuição e conta
como tempo de serviço efectivo.
3- O trabalhador pode utilizar o crédito de horas para a
frequência de acções de formação, mediante comunicação ao
empregador com a antecedência mínima de 10 dias.
4- Por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou acordo individual, pode ser estabelecido um subsídio
para pagamento do custo da formação, até ao valor da retribuição do período de crédito de horas utilizado.
5- Em caso de cumulação de créditos de horas, a formação
realizada é imputada ao crédito vencido há mais tempo.
6- O crédito de horas para formação que não seja utilizado
cessa passados três anos sobre a sua constituição.
Cláusula 77.ª
Conteúdo da formação contínua

Aplica-se o Código do Trabalho, artigo 133.º:
1- A área da formação contínua é determinada por acordo
ou, na falta deste, pelo empregador, caso em que deve coincidir ou ser afim com a actividade prestada pelo trabalhador.
2- A área da formação a que se refere o artigo anterior é escolhida pelo trabalhador, devendo ter correspondência com
a actividade prestada ou respeitar a tecnologias de informação e comunicação, segurança e saúde no trabalho ou língua
estra
Cláusula 78.ª
Efeito da cessação do contrato de trabalho no direito a formação

Aplica-se o Código do Trabalho, artigo 134.º: Cessando
o contrato de trabalho, o trabalhador tem direito a receber a
retribuição correspondente ao número mínimo anual de horas de formação que não lhe tenha sido proporcionado, ou ao
crédito de horas para formação de que seja titular à data da
cessação.
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relação ao mesmo, desde que não estejam em causa direitos
indisponíveis ou não resultem de acidentes de trabalho.

CAPÍTULO XI

Comissão paritária

CAPÍTULO XIII

Cláusula 79.ª

Direito à informação e consulta

Comissão paritária

1- É criada, ao abrigo da legislação em vigor, um comissão
paritária, não apenas para interpretação e integração de lacunas deste CCT mas também como organismo de conciliação
dos diferendos entre o empregador e os trabalhadores.
2- A comissão paritária é constituída por:
a) Um membro efectivo e outro suplente em representação
das cooperativas agrícolas outorgantes do presente ACT;
b) Um membro efectivo e outro suplente em representação
do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Industria Alimentar, Bebidas e Afins
- SETAAB.
3- Na sua função de interpretar e integrar lacunas, é exigível a presença de 50% do número total dos membros efectivos. Na sua função conciliatória, a comissão pode reunir
apenas com dois membros, um de cada parte.
4- As reuniões da comissão realizar-se-ão na sede duma
das Cooperativas Agrícolas outorgantes do presente ACT ou
na do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura,
Floresta, Pesca, Turismo, Industria Alimentar, Bebidas e
Afins - SETAAB.
5- As reuniões serão convocadas a pedido dos interessados, mas a convocatória será feita pela secretaria do empregador, com a antecedência mínima de 15 dias, devendo ser
acompanhada de elementos suficientes para que os representantes se possam documentar.
6- Em casos reconhecidamente urgentes, a convocatória
pode ser feita ou acordada telefonicamente.
7- No prazo de 30 dias após a publicação do ACT, as partes
indicarão os seus representantes.
Cláusula 80.ª
Deliberações

Cláusula 82.ª
Princípio geral

1- As partes outorgantes do presente ACT comprometem-se a prestar mutuamente e em tempo útil toda a informação
possível que permita aprofundar o conhecimento da realidade sectorial, das implicações e impacte das normas contratuais estabelecidas e aferir o respectivo cumprimento e
adequações.
2- As partes outorgantes do presente ACT reconhecem a
necessidade de promover, desenvolver e concretizar, de forma continuada e regular, mecanismos que incentivem o diálogo entre as entidades directa ou indirectamente outorgantes deste ACT e accionar em tempo útil a consulta prévia e
participações dos agentes sociais intervenientes neste sector.
Cláusula 83.ª
Informação e consulta

1- As Cooperativas Agrícolas outorgantes deste ACT, asseguram aos representantes dos trabalhadores ao seu serviço
- delegados sindicais do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Industria Alimentar, Bebidas e Afins - SETAAB, e outo, outorgantes deste ACT, ou na sua falta ao próprios sindicatos outorgantes, o
direito à informação e consulta, nos termos da Directiva Comunitária n.º 2002/14/CE, de 11 de março, transposta para a
legislação nacional através do Código do Trabalho, Lei n.º
23/2012, de 25 de junho.
2- As partes outorgantes deste ACT acordarão durante a
sua vigência a metodologia para a criação da Instância de
Informação e Consulta.

As deliberações tomadas por unanimidade dos presentes,
no âmbito da comissão paritária, consideram-se, para todos
os efeitos, como regulamentação deste CCT e serão depositadas e publicadas nos mesmos termos das convenções colectivas de trabalho.

CAPÍTULO XIV

Disposições finais
Cláusula 84.ª

CAPÍTULO XII

Reclassificações

Cláusula 81.ª

Nas reclassificações a que houver lugar por força da entrada em vigor desta convenção, será tomado obrigatoriamente em consideração o tempo de serviço efectivo de cada
trabalhador no exercício das respectivas funções.

Princípio geral

Cláusula 85.ª

Sistema de mediação laboral

Sem prejuízo do disposto no capítulo anterior «Comissão paritária», as partes aceitam, quando o considerem adequado, utilizar o sistema de mediação laboral em momento
prévio a qualquer outro meio de resolução de conflitos, para
qualquer litígio laboral decorrente do presente ACT ou em

Manutenção de regalias adquiridas

1- Da aplicação da presente convenção não poderão resultar quaisquer prejuízos para os trabalhadores, designadamente baixa de categoria ou classe, bem como diminuição da
retribuição ou de outras regalias de carácter regular ou per-

1705

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 18, 15/5/2019

manente que estejam a ser praticadas nas associações de regantes e beneficiários, à data da entrada em vigor deste ACT.
2- Consideram-se expressamente aplicáveis todas as disposições legais que estabeleçam tratamento mais favorável
do que o presente ACT.
Cláusula 86.ª
Declaração da maior favorabilidade

A presente convenção estabelece um regime globalmente
mais favorável do que os anteriores instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho.
Cláusula 84.ª
Casos omissos

Todos os casos omissos neste contrato serão regidos pelas leis gerais de trabalho.
ANEXO I

Definição de funções
Abastecedor(a) de combustíveis - É o(a) trabalhador(a),
maior de 18 anos de idade, que faz a venda de combustíveis e
todos os demais produtos ligados à actividade, competindolhe cuidar do local e equipamento afecto à venda de combustíveis e prestar toda a assistência à clientela, nomeadamente
verificar e atestar o óleo, a água e a pressão dos pneumáticos.
Ajudante chefe de laboratório - É o(a) trabalhador(a)
que coadjuva o chefe de laboratório, substitui este nos seus
impedimentos ou faltas e executa as tarefas que lhe foram
determinadas, compatíveis com a sua categoria.
Ajudante de encarregado(a) geral - É o(a) trabalhador(a)
que coadjuva o encarregado geral, substitui este nos seus
impedimentos ou faltas e executa as tarefas que lhe forem
determinadas, compatíveis com a sua categoria.
Ajudante de motorista - É o(a) trabalhador(a) que acompanha o motorista, competindo- lhe auxiliá-lo na manutenção do veículo, vigia e indica as manobras, faz cargas e
descargas, procede à distribuição ou recolha dos produtos da
cooperativa, podendo ainda fazer a facturação e cobrança
dos mesmos na altura da entrega.
Analista - É o(a) trabalhador(a) com formação especializada que executa serviços da análise. Estes trabalhadores
classificam-se em 1.ª, 2.ª e 3.ª
Assistente administrativo(a) - É o(a) trabalhador(a) que
executa tarefas de natureza administrativa necessárias ao
funcionamento corrente do escritório: efectua o expediente
geral de escritório, tal como dactilografia e registo em livros
apropriados de correspondência geral, cálculo de vencimentos e cálculos dos volumes de água fornecidos aos regantes
a partir dos elementos obtidos pelos cantoneiros; arquiva a
correspondência em lugar apropriado, classificando -a; contabiliza manualmente e à máquina os elementos referentes a
salários, descontos legais e regalias sociais dos trabalhadores, bem como a utilização das máquinas pelos associados;
elabora fichas de conta corrente dos utentes para posterior
cobrança; calcula o volume de água armazenado nas albu-

feiras e respectivas variações, devendo os registos ser enviados à Direcção-Geral de Hidráulica e Engenharia Agrícola.
Pode, eventualmente, exercer funções de caixa e opera com
computadores na óptica do utilizador.
Assistente administrativo principal - É o trabalhador sem
funções de chefia mas que, pelo seu grau de experiência, conhecimentos e aptidão, possui um nível de qualificação que
permita a execução, com autonomia, das tarefas mais complexas do âmbito da secção em que trabalha e da profissão
de escriturário, podendo coordenar, segundo instruções do
chefe de secção, o trabalho de outros profissionais de qualificação inferior.
Auxiliar administrativo(a) - É o(a) trabalhador(a) que
anuncia, acompanha e informa os visitantes; faz entrega de
mensagens e objectos inerentes ao serviço interno; estampilha e entrega correspondência, além de a distribuir aos serviços a que é destinada. Pode executar o serviço de reprodução
e endereço de documentos.
Auxiliar de cozinha - É o(a) trabalhador(a) que que trabalha sob as ordens de um cozinheiro, auxiliando-o na execução das suas tarefas; prepara legumes, peixes, carnes e
outros alimentos; procede à execução de algumas operações
culinárias sob a orientação do cozinheiro, cuida da higiene e
limpeza dos espaços afectos à cozinha.
Caixa - É o(a) trabalhador(a) que efectua as operações
de caixa, o registo e o controlo de movimento relativo às
transacções respeitante à gestão da cooperativa.
Caixeiro(a) - É o(a) trabalhador(a) que vende mercadorias directamente aos consumidores; fala com o cliente
no local de venda e informa-se do género de produtos que
deseja; auxilia o cliente a efectuar a escolha, fazendo uma
demonstração do artigo, se for possível, ou evidenciando as
qualidades comerciais e as vantagens do produto; anuncia o
preço; esforça- se por concluir a venda; recebe encomendas,
elabora notas de encomenda e transmite- as para execução
ou executa -as; é encarregado de fazer o inventário periódico
das existências.
Caixeiro(a)-encarregado(a) - É o(a) trabalhador(a) que
no estabelecimento substitui o gerente comercial, na ausência deste, se encontra apto a dirigir o serviço e o pessoal.
Canalizador - É o(a) trabalhador(a) que corta, rosca e
solda tubos de chumbo, plástico ou materiais e afins e executa canalizações em edifícios, instalações industriais e outros
locais.
Chefe de laboratório - É o(a) trabalhador(a) com curso
médio ou superior adequado que chefia os serviços de laboratório, podendo ser cumulativamente técnico de fabrico.
Chefe de secção - É o(a) trabalhador(a) que coordena,
dirige e controla o trabalho de um grupo de profissionais administrativos.
Chefe de serviços - É o(a) trabalhador(a) que estuda,
organiza, dirige e coordena, sob orientação do seu superior
hierárquico, um ou vários serviços que chefia e, nos limites
da sua competência, exerce funções de direcção, orientação
e fiscalização do pessoal sob as suas ordens e de planeamento das actividades do serviço, segundo as orientações e fins
definidos; propõe a aquisição de equipamento a materiais e
admissão de pessoal necessário ao bom funcionamento do
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serviço.
Colhedor(a) de amostras - É o(a) trabalhador(a) que executa predominantemente trabalho de colheita de amostras,
podendo também efectuar provas sumárias de classificação
do leite e pagamento a postos e salas.
Conferente - É o(a) trabalhador(a) que procede às verificações das mercadorias, controlando a sua entrada e saída.
Contabilista - É o(a) trabalhador(a) que organiza e dirige
os serviços de contabilidade e dá conselhos sobre problemas
de natureza contabilística; estuda a planificação dos circuitos
contabilísticos, analisando os diversos sectores de actividade
da cooperativa, de forma a assegurar uma recolha de elementos precisos, com vista à determinação de custos e resultados
de exploração. É o responsável pela contabilidade das empresas do grupo A, a que se refere o Código da Contribuição Industrial, perante a Direcção-Geral das Contribuições
e Impostos.
Contrastador(a) - É o(a) trabalhador(a) que faz o controlo de medição, colhe amostras nos estábulos ou salas de ordenha colectiva, procede a diversos registos, nomeadamente
folhas de campo, ficheiros do efectivo em contraste e resultados obtidos.
Cozinheiro(a) - É o(a) trabalhador(a) É o trabalhador que
prepara, tempera e cozinha os alimentos destinados às refeições; elabora ou contribui para a composição das ementas;
recebe os víveres e outros produtos necessários à sua confecção, sendo responsável pela sua conservação, amanha o
peixe, prepara os legumes e carnes e procede à execução das
operações culinárias, segundo o tipo de pratos a confeccionar, emprata-os, guarnece-os e confecciona os doces destinados às refeições, executa ou vela pela limpeza da cozinha
e dos utensílios.
Director(a) de serviços - É o(a) trabalhador(a) que estuda, organiza, dirige e coordena, nos limites dos poderes
de que está investido, as actividades da cooperativa. Exerce
funções tais como colaborar na determinação da política da
cooperativa, planear a utilização mais conveniente da mão-de-obra, equipamento, materiais, instalações e capitais;
orienta, dirige e fiscaliza as diversas actividades segundo os
planos estabelecidos, a política adoptada e as normas e regulamentos prescritos, cria e mantém uma estrutura administrativa que permita explorar e dirigir a cooperativa de maneira
eficaz e colabora na fixação da política financeira e exerce a
verificação dos custos.
Distribuidor(a) - É o(a) trabalhador(a) que distribui mercadorias por clientes ou sectores de venda, podendo auxiliar
nos serviços de embalagem e acondicionamento.
Embalador(a) - É o(a) trabalhador(a) que predominantemente embala e desembala produtos diversos com vista à
sua expedição ou armazenamento por métodos manuais ou
mecânicos.
Empregado(a) de armazém - É o(a) trabalhador(a) que
procede a operações necessárias à recepção, manuseamento
e expedição de vinho, água, refrigerantes, sumos de frutas e
outros produtos, podendo efectuar serviços complementares
de armazém.
Empregado(a) de balcão/snack-bar - É o(a) trabalhador(a)
que se ocupa do serviço de balcão, atende e fornece os clien-

tes para fora dos estabelecimentos e prepara as embalagens
de transporte, serve directamente as preparações de cafetaria,
bebidas e doçaria para consumo no local, cobra as respectivas importâncias e observa as regras e operações de controlo
aplicáveis, atende e fornece os pedidos dos empregados de
mesa, certificando-se previamente da certidão dos registos;
verifica se os produtos ou alimentos a fornecer correspondem, em quantidade, qualidade e apresentação, aos padrões
estabelecidos, executa com regularidade a exposição em
prateleiras e montras dos produtos para consumo e venda;
procede às operações de abastecimento da secção; elabora as
necessárias requisições de víveres, bebidas e outros produtos
de manutenção a fornecer pela secção própria ou procede,
quando autorizado, à sua aquisição directa aos fornecedores externos, efectua ou manda efectuar os respectivos pagamentos, dos quais presta contas directamente à gerência
da cooperativa, colabora nos trabalhos de asseio, arrumação
e higiene da dependência onde trabalha e na conservação e
higiene dos utensílios de serviço, assim como na efectivação
periódica dos inventários das existências na secção.
Empregado(a) de cantina - É o(a) trabalhador(a) de uma
cantina que executa, nomeadamente, trabalhos relativos ao
serviço de refeições, preparando as salas, lavando e dispondo
as mesas e cadeiras de forma mais conveniente. Pode proceder a serviços de preparação de refeições e executar serviços
de limpeza e asseio dos diversos sectores da cantina.
Encarregado(a) de armazém - É o(a) trabalhador(a) que
dirige os trabalhos e o serviço no armazém, assumindo a responsabilidade pelo bom funcionamento deste.
Encarregado(a) de vulgarizador - É o(a) trabalhador(a)
que exerce funções de planeamento, coordenação e chefia da
actividade dos vulgarizadores.
Encarregado(a) geral - É o(a) trabalhador(a) que chefia
todos os serviços de laboração. Pode desempenhar cumulativamente as funções de técnico de fabrico ou de chefe de
laboratório desde que devidamente habilitado.
Engenheiro(a) agrónomo - É o(a) trabalhador(a) licenciado que efectua pesquisas, aperfeiçoa ou desenvolve conceitos, teorias e métodos e aplica os conhecimentos científicos à agricultura e produção vegetal.
Engenheiro(a) de produção animal - É o(a) trabalhador(a)
licenciado que desenvolve programas e técnicas e orienta a
sua aplicação na área do desenvolvimento pecuário na produção animal.
Engenheiro(a) florestal - É o(a) trabalhador(a) licenciado
que desenvolve programas e técnicas e orienta a sua aplicação na área do desenvolvimento florestal na produção florestal.
Estagiário(a) (serviços administrativos) - É o(a)
trabalhador(a) que auxilia o assistente administrativo e se
prepara para esta função.
Fiel de armazém - É o(a) trabalhador(a) que assume a
responsabilidade pela mercadoria que existe no armazém,
controlando a sua entrada e saída.
Guarda ou porteiro(a) - É o(a) trabalhador(a) cuja missão
consiste em vigiar as entradas e saídas de pessoal ou visitantes das instalações e mercadorias e receber correspondência.
Guarda- livros - É o(a) trabalhador(a) que se ocupa da
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escrituração de registos ou de livros de contabilidade, gerais
ou especiais, analíticos ou sintéticos, selados ou não selados, executando, nomeadamente, trabalhos contabilísticos
relativos ao balanço anual e apuramento dos resultados de
exploração e do exercício. Pode colaborar nos inventários
das existências, prepara ou manda preparar extractos de contas simples ou com juros e executar trabalhos conexos. Não
havendo secção própria de contabilidade, superintende nos
referidos serviços e tem a seu cargo e elaboração dos balanços e escrituração dos livros selados ou é responsável pela
boa ordem e execução dos trabalhos.
Gerente - É o(a) trabalhador(a) que, dependendo directamente da direcção, exerce cargos de responsabilidade directiva ou administrativa sobre vários grupos em assuntos
interligados no campo da acção que lhe está adstrito; estuda
e coordena as actividades das cooperativas nos diferentes ramos.
Inseminador(a) artificial - É o(a) trabalhador(a) que faz
a inseminação artificial em animais com vista à sua reprodução e a um melhoramento da espécie, tendo em conta o
estado do cio e utilizando a técnica que superiormente lhe
foi determinada; possui preparação específica para o desempenho das suas funções e é responsável pela informação do
estado hígio-sanitário dos animais ao subcentro de inseminação artificial donde depende. Faz registo dos trabalhos
efectuados e demais documentos necessários. Pode fazer pequenos tratamentos dos órgãos genitais, segundo orientação
do subcentro de inseminação artificial ou médico veterinário
ligado ao próprio serviço.
Mecânico(a) de refrigeração, ar condicionado, ventilação e aquecimento - É o(a) trabalhador(a) que monta, conserva e repara instalações de refrigeração, ar condicionado,
ventilação e aquecimento e a sua aparelhagem de controlo.
Procede à limpeza, vazio e desidratação das instalações e à
sua carga com fluido frigorogénico. Faz o ensaio e ajustamento das instalações após montagem e afinação da respectiva aparelhagem e protecção e controlo.
Médico(a) veterinário - É o trabalhador licenciado que
efectua estudos sobre conceitos e métodos, aperfeiçoa-os ou
aplica os conhecimentos científicos no âmbito da medicina
veterinária, bem como coordena e dirige o trabalho dos técnicos auxiliares de pecuária e os inseminadores artificiais.
Motorista (pesados ou ligeiros) - É o(a) trabalhador(a)
que, possuindo carta de condução profissional, tem a seu cargo a condução de veículos automóveis (pesados e ligeiros),
competindo- lhe ainda o estabelecimento diário dos níveis de
óleo e da água, a verificação do nível do combustível, pressão e estado dos pneumáticos, zelar, sem execução, pelo boa
conservação e limpeza do veículo e pela carga que transporta
e orienta a carga e descarga.
Operador(a) de máquinas agrícolas - É o/a trabalhador(a)
que conduz e opera tratores agrícolas com e sem equipamentos montados ou rebocados e máquinas agrícolas, com vista
à realização de operações culturais, de acordo com as instruções de trabalho e as condições edafo-climáticas, respeitando as normas de segurança e saúde no trabalho agrícola
e de proteção do ambiente. Assegura a manutenção preventiva e executa reparações e afinações simples em tratores,

reboques, máquinas, efetuando nomeadamente verificações
de níveis de água, óleo e gasóleo, lubrificações, calibragens,
substituições de peças desgastadas e limpeza dos equipamentos, por forma a garantir as suas condições de utilização.
Regista dados referentes a cada trabalho realizado, por forma
a fornecer os necessários elementos técnicos e contabilísticos.
Operador(a) de máquinas e aparelhos de elevação e
transporte - É o(a) trabalhador(a) cuja actividade se processa manobrando ou utilizando máquinas de transporte e ou
elevação.
Operador(a) de supermercados - É o(a) trabalhador(a)
que, num supermercado ou hipermercado, desempenha as tarefas inerentes à recepção e conferência de mercadorias, sua
marcação, transporte para os locais de exposição e manutenção em boas condições de limpeza e higiene; controla a saída
da mercadoria vendida e o recebimento do respectivo valor.
Colabora nos inventários periódicos. Pode exercer as tarefas
inerentes às funções atrás descritas em regime de adscrição
a cada uma das funções, ou em regime de rotação por todas
as funções. Pode também proceder à exposição dos produtos
nas prateleiras ou locais de venda.
Operador(a) de talho ou peixaria em supermercados - É
o(a) trabalhador(a) que desmancha e corta carne ou peixe,
no sector do talho ou peixaria, para a venda ao público; faz
o corte da carne ou peixe por categorias, de acordo com as
tabelas de preços e segundo os pedidos dos clientes, pesa,
embrulha, cobrando as quantias da respectiva venda.
Praticante - É o(a) trabalhador(a) que no estabelecimento está em regime de aprendizagem.
Pré-oficial electricista - É o(a) trabalhador(a) electricista
que coadjuva os oficiais e que, operando com eles, executa
trabalho de menor responsabilidade.
Prospector(a) de vendas - É o(a) trabalhador(a) que verifica as possibilidades de mercado nos seus vários aspectos de
gastos, poder aquisitivo e solvabilidade; observa os produtos
ou serviços quanto à sua aceitação pelo público e a melhor
maneira de os vender; estuda os meios mais eficazes de publicidade de acordo com as características do público a que
os produtos ou serviços se destinam. Pode eventualmente
organizar exposições.
Sapador(a) florestal - É o trabalhador que previne incêndios e dá apoio ao seu combate, respeitando todas as fases
do ciclo de vida da fauna e da flora florestais e normas de
segurança, higiene e saúde e de protecção do ambiente.
Secretário(a) de direcção - É o(a) trabalhador(a) que se
ocupa do secretariado específico da direcção da cooperativa. Entre outras, competem -lhe, normalmente, as seguintes
funções: redigir actas das reuniões de trabalho; assegurar por
sua própria iniciativa o trabalho de rotina diária do gabinete;
providenciar pela realização das assembleias gerais, reuniões de trabalho, contratos e escrituras.
Servente de armazém - É o(a) trabalhador(a) que cuida
do arrumo das mercadorias no armazém e executa tarefas
indiferenciadas.
Servente de limpeza - É o(a) trabalhador(a) que procede
à limpeza das instalações dos escritórios e dos estabelecimentos.
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Técnico(a) administrativo(a) - É o(a) trabalhador(a) que
organiza e executa as tarefas mais exigentes descritas para
o assistente administrativo; colabora com o chefe de secção
e, no impedimento deste, coordena e controla as tarefas de
um grupo de trabalhadores administrativos com actividades
afins; controla a gestão do economato da empresa: regista
as entradas e saídas de material, em suporte informático ou
em papel, a fim de controlar as quantidades existentes; efectua o pedido de material, preenchendo requisições ou outro
tipo de documentação com vista à reposição das faltas; recepciona o material, verificando a sua conformidade com o
pedido efectuado e assegura o armazenamento do mesmo;
executa tarefas de apoio à contabilidade geral da empresa,
nomeadamente analisa e classifica a documentação de forma a sistematizá- la para posterior tratamento contabilístico;
executa tarefas administrativas de apoio à gestão de recursos
humanos: regista e confere os dados relativos à assiduidade
do pessoal; processa vencimentos, efectuando os cálculos
necessários à determinação dos valores de abonos, descontos
e montante líquido a receber; actualiza a informação dos processos individuais do pessoal, nomeadamente dos referentes
às dotações, promoções e reconversões; reúne a documentação relativa aos processos de recrutamento, selecção e admissão de pessoal e efectua os contactos necessários; elabora
os mapas e guias necessários ao cumprimento das obrigações
legais, nomeadamente IRS e Segurança Social.
Técnico(a) auxiliar de pecuária - É o(a) trabalhador(a)
que apoia as campanhas de sanidade animal; participa em
acções de higiene pública e veterinária; dá apoio a acções
de formação e documentação relativa à actividade dos criadores; participa nas acções respeitantes à defesa do património genético das raças; pode participar nos estudos relativos
à alimentação animal com base em pastagens e forragens;
executa as directivas definidas sobre as condições e melhoramento da produção recolha e tratamento dos animais; participa nas acções de inspecção sanitária dos animais.
Técnico(a) de manutenção - É o/a trabalhador(a) qualificado apto a orientar e a desenvolver atividades na área da
manutenção, relacionadas com análise e diagnóstico, controlo e monitorização das condições de funcionamento dos
equipamentos eletromecânicos e instalações elétricas. Planeia, prepara e procede a intervenções no âmbito da manutenção preventiva, sistemática ou corretiva. Executa ensaios
e repõe em marcha de acordo com as normas de segurança,
saúde e ambiente e regulamentos específicos em vigor. Interpreta desenhos, normas e outras especificações técnicas,
a fim de identificar formas e dimensões, funcionalidades,
materiais e outros dados complementares relativos a equipamento eletromecânicos e instalações elétricas. Controla o
funcionamento dos equipamentos, deteta e diagnostica anomalias. Planeia, desenvolve e controla os trabalhos de manutenção e de conservação em equipamentos e instalações,
de acordo com as normas de segurança, saúde e ambiente
e regulamentos específicos em vigor. Avalia e providencia
os meios humanos e materiais necessários à intervenção de
manutenção, tendo em consideração os prazos de execução.
Planeia e estabelece a sequência e os métodos de trabalho de
desmontagem, reparação e montagem de componentes e/ou

equipamentos e definir a aplicação de processos, materiais e
ferramentas adequadas à execução dos trabalhos, de acordo
com o diagnóstico efetuado. Controla e avalia as intervenções de manutenção e os equipamentos intervencionados,
utilizando instrumentos adequados. Procede à instalação,
preparação e ensaio de vários tipos de máquinas, motores e
outros equipamentos. Colabora no desenvolvimento de estudos e projetos de adaptação de sistemas e equipamentos para
melhoria de eficiência, ganhos de produtividade e prevenção
de avarias.
Telefonista - É o(a) trabalhador(a) que presta serviço
numa central telefónica, transmitindo aos telefones internos
chamadas recebidas e estabelecendo ligações internas ou
para o exterior. Responde, se necessário, a pedido de informações telefónicas.
Trabalhador(a) agrícola - É o trabalhador que executa
todos os trabalhos agrícolas, que não estejam enquadrados
na categoria de operador de máquinas agrícolas, nem em
qualquer das outras categorias profissionais, executando
nomeadamente sementeira e plantação, regas, colocação e
remoção de plástico e fita de rega, cobertura de solo e de
culturas, colheita, manutenção de túneis e estufas, limpeza
de campos e estufas, entre outras tarefas.
Vendedor(a) - É o(a) trabalhador(a) que, predominantemente fora do estabelecimento, solicita encomendas, promove e vende mercadorias ou serviços por conta da cooperativa. Transmite as encomendas ao escritório da cooperativa e
envia ou entrega relatórios sobre as transacções comerciais
que efectuou. Pode ainda proceder a cobranças se autorizado
pela cooperativa.
Vulgarizador(a) - É o(a) trabalhador(a) cuja função consiste em executar ou orientar a aplicação de medidas destinadas a fomentar e a melhorar a produção leiteira da zona que
lhe estiver adstrita, incluindo o serviço de colheita e amostras e instrução e vigilância do funcionamento de salas de
ordenha, conferências e mapas de registo de postos e salas.
Estes trabalhadores classificam-se de 1.ª, 2.ª e 3.ª
ANEXO II

Condições específicas
A) trabalhadores de escritório, comércio, supermercado, armazém,
cantina e snack-bar:

I - Admissão:
A idade mínima de admissão será:
a) Para trabalhadores de escritório, serviços auxiliares de
escritório e trabalhadores do comércio - 16 anos;
b) Para contínuos, porteiros, guardas e técnicos de vendas
- 18 anos;
c) Para cobradores - 21 anos.
II - Habilitações literárias mínimas:
a) Para telefonistas, trabalhadores de limpeza, trabalhadores do comércio, de supermercado, de armazém, de cantina
e de snack-bar - o ciclo preparatório do ensino secundário ou
equivalente;
b) Para as restantes profissões - o curso geral do comércio,
o curso geral dos liceus ou qualquer curso oficial, oficializa-
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do ou equivalente que não tenha duração inferior à daqueles
onde se adquira formação adequada ou equivalente.
As habilitações referidas nas alíneas anteriores não serão
exigíveis aos trabalhadores que, à data da entrada em vigor
do presente ACT, desempenhem ou tenham desempenhado
funções que correspondam à de qualquer das profissões nele
previstas.
III - Dotações mínimas:
1- Profissionais de armazém:
Nos armazéns com mais de 3 e menos de 5 trabalhadores
será obrigatória a existência de um fiel de armazém;
Nos armazéns com mais de 5 e até 15 trabalhadores será
obrigatória a existência de um encarregado de armazém e um
fiel de armazém.
2- Profissionais do comércio:
É obrigatória a existência de um caixeiro-encarregado,
pelo menos, nos estabelecimentos em que, não existindo secções diferenciadas, haja 10 ou mais caixeiros; havendo secções diferenciadas, é obrigatória a existência de um caixeiro
-encarregado, pelo menos, quando haja 8 ou mais caixeiros
em cada secção;
A percentagem de praticantes será no máximo de 25 %
do número de caixeiros;
Na classificação dos caixeiros serão respeitadas as percentagens mínimas de 30 % para os primeiros- caixeiros,
30 % para os segundos-caixeiros e 40 % para os terceiros-caixeiros.
3- rabalhadores administrativos:
3.1- Condições de admissão:
3.1.2- Só poderão ser admitidos na profissão os indivíduos
de ambos os sexos com mais de 16 anos de idade, tendo as
habilitações mínimas legais, ou, o curso geral dos liceus, o
curso geral de administração e comércio, os cursos oficiais
ou oficializados que não tenham duração inferior àqueles e
que preparem para o desempenho de funções comerciais ou
cursos equivalentes, excepto para aqueles que já exerciam a
profissão à data da entrega em vigor deste contrato.
3.1.3- A idade mínima de admissão de trabalhadores para
desempenho de funções de caixa, cobrador e guarda é 18
anos.
3.1.4- A titularidade de certificado de aptidão profissional
(CAP) constitui factor de preferência na admissão para assistente administrativo, técnico administrativo, técnico de
contabilidade e técnico de secretariado.
3.1.5- O empregador pode, no entanto, integrar em algumas das profissões referidas nos números anterior o trabalhador que não satisfaça os requisitos necessários desde que
exerça actualmente as correspondentes funções e possua conhecimentos suficientes.
3.1.6- A pessoa com deficiência tem preferência na admissão para profissões que elas possam desempenhar desde que
tenham as habilitações mínimas exigidas e estejam em igualdade de condições.
3.2- Acessos:
3.2.1- Nas profissões com duas ou mais categorias profissionais a mudança para a categoria imediatamente superior
far-se-á após três anos de serviço na categoria anterior, sem
prejuízo do disposto no número 3.

3.2.2- Para efeitos de promoção do trabalhador, o empregador deve ter em conta, nomeadamente, a competência profissional, as habilitações escolares, a formação profissional e
a antiguidade na categoria e na empresa.
3.2.3- Após três anos na categoria de assistente administrativo, o empregador pondera a promoção do trabalhador a
técnico administrativo, devendo, se for caso disso, justificar
por que não o promove.
4- Profissionais de supermercados:
I - Admissão:
A idade mínima de admissão é 18 anos, devendo os trabalhadores possuir como habilitação mínima a escolaridade
obrigatória e outras habilitações específicas exigidas por lei.
II - Quadro:
A proporção a observar para as categorias de operador de
supermercado, operador de talho e de peixaria será de um de
1.ª, dois de 2.ª e dois de 3.ª
III - Promoções:
1) Os profissionais de 3.º e 2.º escalão serão obrigatoriamente promovidos aos escalões imediatos decorrido um período de três anos de permanência na categoria;
2) Os estagiários serão promovidos à categoria imediata
decorrido o período de um ano de permanência na categoria;
3) Para efeitos do número anterior, ter-se-á em conta o
tempo de permanência nas categorias à entrada em vigor do
presente acordo, não podendo, porém, esta promoção automática obrigar à subida de mais de uma categoria.
5- Profissionais da cozinha, cantina e snack-bar:
I - Admissão:
A idade mínima de admissão é 18 anos, devendo os trabalhadores possuir como habilitação mínima a escolaridade
obrigatória e outras habilitações específicas exigidas por lei.
II - Quadro:
A proporção a observar para as categorias de operador de
supermercado, operador de talho e de peixaria será de um de
1.ª, dois de 2.ª e dois de 3.ª
III - Promoções:
1) Os profissionais de 3.º e 2.º escalão serão obrigatoriamente promovidos aos escalões imediatos decorrido um período de três anos de permanência na categoria;
2) Os estagiários serão promovidos à categoria imediata
decorrido o período de um ano de permanência na categoria;
3) Para efeitos do número anterior, ter-se-á em conta o
tempo de permanência nas categorias à entrada em vigor do
presente acordo, não podendo, porém, esta promoção automática obrigar à subida de mais de uma categoria.
B) Engenheiros, veterinários e técnicos licenciados ou bacharéis:

1) Admissão: A cooperativa poderá, no acto de admissão,
fixar para estes trabalhadores um período de experimental de
seis meses.
2) As habilitações mínimas para estes licenciados são as
legalmente exigidas.
C) trabalhadores lacticínios:

I - Admissão: A idade mínima de admissão é 16 anos,
devendo os trabalhadores possuir como habilitação mínima
a escolaridade obrigatória e outras habilitações específicas
exigidas por lei.
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II - Quadro: A proporção a observar para as categorias de
analista e vulgarizador será de um de 1.ª, dois de 2.ª e dois
de 3.ª
III - Promoções:
1) Os profissionais de 3.º e 2.º escalão serão obrigatoriamente promovidos aos escalões imediatos decorrido um período de três anos de permanência na categoria;
2) Os estagiários serão promovidos à categoria imediata
decorrido o período de um ano de permanência na categoria;
3) Para efeitos do número anterior, ter- se- á em conta o
tempo de permanência nas categorias à entrada em vigor do
presente acordo, não podendo, porém, esta promoção automática obrigar à subida de mais de uma categoria.

ção só poderão ser admitidos na profissão os indivíduos de
ambos os sexos com mais de 18 anos de idade, tendo as habilitações mínimas legais.

D) trabalhadores rodoviários e de garagem:

I - Admissão:
1) A idade mínima de admissão dos trabalhadores rodoviários e de garagens é 21 anos;
2) Para os motoristas é exigida a carta de condução profissional;
3) As habilitações escolares mínimas são as legalmente
exigidas.
E) Técnicos de manutenção (construção civil, metalurgia, eletricidade
e automóvel):

I - Admissão:
1) Nas categorias profissionais a que se refere esta secção
só poderão ser admitidos trabalhadores de idade não inferior
a 18 anos para todas as categorias em que não haja aprendizagem, salvo para as categorias de auxiliar menor e de
praticante de apontador, para as quais poderão ser admitidos
trabalhadores de idade não inferior a 16 anos;
2) As idades referidas no número anterior não serão exigíveis aos trabalhadores que à data da entrada em vigor do
presente ACT desempenhem funções que correspondam a
qualquer das categorias nelas previstas;
3) Só podem ser admitidos como técnicos de manutenção
os trabalhadores habilitados com o 9.º ano de escolaridade
completo ou equivalente.
II - Aprendizagem:
1) A aprendizagem far-se-á sob a responsabilidade de um
profissional com a categoria de 1ª sempre que a cooperativa
não possua serviços autónomos para a formação profissional;
2) A da aprendizagem não poderá ultrapassar dois ou um
ano, conforme os aprendizes forem admitidos com 16 e 17
ou mais anos, respectivamente;
3) Os trabalhadores que forem admitidos como aprendizes
com 16 e 17 ou mais anos, ingressam imediata e respectivamente no 1.º e 2.º ano de aprendizagem.
III - Promoção: Os técnicos de 3.ª e 2.ª ascenderão ao
grau imediato após três anos de permanência na mesma categoria.
F) trabalhadores agrícolas

I - Admissão:
1) Nas categorias profissionais a que se refere esta sec-
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ANEXO III

Enquadramento das profissões e categorias
profissionais em graus de remuneração
Níveis

Categorias profissionais

Remuneração mínima
mensal
Em vigor desde 1 de
janeiro de 2019

1

Gerente

960,00 €

2

Director(a) de serviços
Engenheiro(a) agrónomo (produção
vegetal, animal e florestal)
Médico(a) veterinário(a)

890,00 €

3

Chefe de laboratório
Chefe de serviços
Contabilista

4

Ajudante chefe de laboratório
Chefe de secção
Encarregado(a) geral
Guarda-livros
Sapador(a) florestal

733,00 €

5

Ajudante de encarregado(a) geral
Assistente administrativo(a)
principal
Caixeiro(a)-encarregado(a)
Encarregado(a) de armazém
Encarregado(a) de vulgarizador
Prospector(a) de vendas
Secretário(a) de direcção
Técnico(a) administrativo(a)

664,00 €

6

Assistente administrativo(a) de 1.ª
Caixa
Caixeiro(a) de 1.ª
Cozinheiro(a) de 1.ª
Fiel de armazém
Operador(a) de supermercado de 1.ª
Operador(a) de talho e/ou peixaria de
em supermercados de 1.ª
Técnico(a) auxiliar de pecuária
Técnico(a) de manutenção de 1.ª
Vendedor(a)

645,00 €

7

Analista de 1.ª
Assistente administrativo(a) de 2.ª
Caixeiro(a) de 2.ª
Cozinheiro(a) de 2.ª
Mecânico(a) de refrigeração, ar
condicionado, ventilação e
aquecimento de 1.ª
Motorista de pesados
Operador(a) de supermercado de 2.ª
Operador(a) de talho e/ou peixaria
em supermercados de 2.ª
Operador(a) de máquinas agrícolas
Técnico(a) de manutenção de 2.ª
Vulgarizador(a) de 1.ª

618,00 €

820,00 €
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8

9

Pela Cooperativa Agrícola de Arouca, CRL:

Analista de 2.ª
Assistente administrativo(a) de 3.ª
Caixeiro(a) de 3.ª
Cozinheiro(a) de 3.ª
Distribuidor(a)
Embalador(a)
Inseminador(a) artificial
Mecânico(a) de refrigeração, ar
condicionado, ventilação e
aquecimento de 2.ª
Operador(a) de máquinas e aparelhos
de elevação e transporte
Operador(a) de supermercado de 3.ª
Operador(a) de talho e/ou peixaria de
em supermercados de 3.ª
Técnico(a) de manutenção de 3.ª
Telefonista
Vulgarizador(a) de 2.ª

608,00 €

Analista de 3.ª
Conferente
Empregado(a) de armazém
Mecânico(a) de refrigeração, ar
condicionado, ventilação e
aquecimento de 3.ª

606,00 €

Carlos Manuel Jesus Oliveira, mandatário.
Pela Cooperativa Agrícola de Vouzela, CRL:
Carlos Manuel Jesus Oliveira, mandatário.
Pela Cooperativa Agrícola Agro-Pecuária da Beira Central, CRL:
Carlos Manuel Jesus Oliveira, mandatário.
Pela Cooperativa Agrícola dos Lavradores do Vale do
Mondego, CRL:
Joaquim Santos Gil, mandatário.
Pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Industria Alimentar, Bebidas e
Afins - SETAAB:
Joaquim Manuel Freire Venâncio, mandatário.
Pelo Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços
(SINDCES/UGT):

10

Abastecedor(a) de combustíveis
de 1.ª
Auxiliar de cozinha de 1.ª
Contrastador(a)
Colhedor(a) de amostras
Empregado(a) de balcão/Snack-bar
de 1.ª
Empregado(a) de cantina de 1.ª
Vulgarizador(a) de 3.ª.

604,00€

11

Abastecedor(a) de combustíveis
de 2.ª
Auxiliar(a) de cozinha de 2.ª
Ajudante de motorista
Auxiliar Administrativo(a)
Empregado(a) de balcão/snack-bar
de 2.ª
Empregado(a) de cantina de 2.ª

602,00 €

12

Abastecedor(a) de combustíveis
de 3.ª
Auxiliar de cozinha de 3.ª
Empregado(a) de balcão/snack-bar
de 3.ª
Empregado(a) de cantina de 3.ª
Estagiário(a) (serviços
administrativos)
Guarda ou porteiro(a)
Praticante
Servente de armazém
Servente de limpeza
Trabalhador(a) agrícola

Joaquim Manuel Freire Venâncio, mandatário.
Depositado em 29 de abril de 2019, a fl. 91 do livro n.º
12, com o n.º 103/2019, nos termos do artigo 494.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro.

Acordo coletivo entre a LACTICOOP - União de
Cooperativas de Produtores de Leite de Entre Douro e Mondego, UCRL e outra e o Sindicato Nacional
dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca,
Turismo, Indústria Alimentar, Bebidas e Afins SETAAB - Alteração salarial e outras
Cláusula prévia

600,00 €

Âmbito da revisão

A presente revisão altera a convenção publicada no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 23, de 22 de junho
de 2018.
CAPÍTULO I

Lisboa, 15 de março de 2019.
Pela Cooperativa Agrícola da Tocha, CRL:

Área, âmbito e vigência

Carlos Manuel Jesus Oliveira, mandatário.

Cláusula 1.ª

Pela Cooperativa Agrícola de Condeixa-a-Nova e Penela,
CRL:
Carlos Manuel Jesus Oliveira, mandatário.
Pela Cooperativa Agrícola de Sanfins, CRL:
Carlos Manuel Jesus Oliveira, mandatário.

Área e âmbito

1- O presente acordo colectivo de trabalho, adiante designado por ACT, aplica-se em todo o território nacional, obriga, por um lado, a LACTICOOP - União de Cooperativas
de Produtores de Leite de Entre Douro e Mondego, UCRL
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e a LACTICOOP SGPS - Unipessoal, L.da e por outro, os
trabalhadores ao serviço daquelas empresas e representados
pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura,
Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar, Bebidas e
Afins - SETAAB.
2- A presente convenção aplica-se aos sectores de comércio por grosso de leite, bovinicultura, comércio de fatores de
produção, serviços de apoio ao agricultor, transportes, manutenção e reparação de viaturas e equipamentos agrícolas.
3- A presente convenção abrange 2 empresas, num total de
100 trabalhadores.

Cláusula 12.ª
Horário de trabalho - Definição e fixação

1- ........................................................................................
2- ........................................................................................
3- ........................................................................................
Cláusula 13.a
Tipos de horário

..........................................................................................
a) ........................................................................................
b) ........................................................................................
c) ........................................................................................

Cláusula 2.ª
Vigência, denúncia e revisão

1- O presente ACT entra em vigor nos termos da lei.
2- O prazo de vigência deste acordo é de dois anos, salvo o
disposto no número seguinte:
3- As tabelas salariais e as cláusulas de expressão pecuniária serão revistas anualmente, produzindo efeitos em 1 de
janeiro de cada ano.
4- A denúncia pode ser feita por qualquer das partes, com a
antecedência de, pelo menos, três meses em relação ao termo
dos prazos de vigência previstos nos números anteriores, e
deve ser acompanhada de proposta de alteração e respectiva
fundamentação.
5- A parte que recebe a denúncia deve responder no prazo
de 30 dias após a recepção da proposta, devendo a resposta,
devidamente fundamentada, conter, pelo menos, contraproposta relativa a todas as matérias da proposta que não sejam
aceites.
6- As negociações iniciar-se-ão dentro de 15 dias a contar
a partir do prazo fixado no número anterior.
7- As negociações terão a duração de 30 dias, findos os
quais as partes decidirão da sua continuação ou da passagem
à fase seguinte do processo de negociação colectiva de trabalho.
8- Enquanto esta convenção não for alterada ou substituída
no todo ou em parte, renovar-se-á automaticamente decorridos os prazos de vigência constantes dos números 2 e 3.
CAPÍTULO II

Admissão, classificação e carreira profissional
..........................................................................................
CAPÍTULO III

Direitos, deveres e garantias das partes
..........................................................................................
CAPÍTULO IV

Prestação do trabalho

Cláusula 14.ª
Período normal de trabalho

1- ........................................................................................
2- ........................................................................................
3- ........................................................................................
4- ........................................................................................
5- ........................................................................................
6- ........................................................................................
Cláusula 15.ª
Trabalho suplementar

1- Considera-se suplementar todo o trabalho prestado fora
do período normal de trabalho diário.
2- Não se compreende na noção de trabalho suplementar:
a) O trabalho prestado por trabalhadores isentos de horário
de trabalho em dia normal de trabalho;
b) O trabalho prestado para compensar suspensões de actividade de duração não superior a quarenta e oito horas seguidas ou interpoladas por um dia de descanso ou feriado,
quando haja acordo entre o empregador e o trabalhador.
3- Os trabalhadores estão obrigados à prestação de trabalho suplementar, salvo quando, por motivos atendíveis, expressamente solicitem a sua dispensa.
a) Não estão sujeitos à obrigação estabelecida no número
anterior deficientes, mulheres grávidas, bem como trabalhador ou trabalhadora com filhos com idade inferior a 12 meses.
b) A trabalhadora não está obrigada a prestar trabalho suplementar durante o tempo que durar a amamentação se for
necessário para a sua saúde ou para a criança.
4- Sempre que o trabalhador preste trabalho suplementar
e fique impossibilitado de tomar normalmente a refeição no
seu período de descanso ou intervalo respectivo, o empregador deverá fornecer-lha ou reembolsá-lo nos termos da
cláusula 32.ª
5- Não se poderá recorrer a trabalho suplementar como
forma de evitar o preenchimento de postos de trabalho com
carácter permanente.
6- Sempre que o trabalhador tenha de efectuar trabalho
suplementar, antes ou depois do trabalho normal, o empregador suportará o custo decorrente do transporte de ou para
a empresa, caso se verifique a impossibilidade de utilização
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do meio normal de transporte, por parte do trabalhador, no
período de cinquenta minutos após o termo ou início do trabalho suplementar.
7- Encontrando-se o trabalhador em período de descanso,
o empregador assumirá o encargo do transporte de e para a
empresa.
8- Desde que o trabalhador utilize viatura própria, para os
efeitos do disposto nos números 7 e 8, a empresa terá de observar o disposto no número 7 da cláusula 32.ª

tado nos dias de descanso semanal ou feriados, os subsídios,
os descontos e o montante líquido a receber.
Cláusula 20.ª
Diuturnidades

O trabalho suplementar fica sujeito, por trabalhador, aos
seguintes limites:
a) Duzentas horas por ano;
b) Duas horas por dia normal de trabalho;
c) Um número de horas igual ao período normal de trabalho nos dias de descanso semanal, obrigatório ou complementar e nos feriados;
d) Um número de horas igual a meio período normal de
trabalho em meio dia de descanso complementar.

1- Às remunerações mínimas fixadas pela tabela salarial
constante do presente ACT para os trabalhadores em regime
de tempo completo será acrescida uma diuturnidade de 3 %
sobre a remuneração prevista para o nível VII da tabela salarial, por cada três anos de permanência na mesma categoria profissional, até ao limite de cinco, com arredondamento
para o décimo cêntimo superior.
2- O disposto no número anterior não é aplicável aos trabalhadores de profissão ou categorias profissionais com acesso
automático ou obrigatório.
3- Os trabalhadores em regime de tempo parcial têm direito a diuturnidades de valor proporcional ao horário de trabalho completo, nos termos do disposto no número 1.
4- A antiguidade para os efeitos do disposto nos números
1 e 3 conta-se a partir do ingresso na respectiva profissão ou
categoria profissional.

Cláusula 17.ª

Cláusula 21.ª

Cláusula 16.ª
Limite do trabalho suplementar

Trabalho nocturno

Subsídio de Natal

Considera-se nocturno o trabalho prestado no período
que decorre entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia
seguinte.

1- Considera-se retribuição aquilo a que, nos termos da lei
e do presente ACT, o trabalhador tem direito a receber, regular e periodicamente, como contrapartida do seu trabalho.
2- A retribuição ilíquida mensal compreende, para além da
retribuição base, não inferior à tabela salarial do anexo II, as
diuturnidades, o abono para falhas, as comissões, os subsídios de turno, de férias e de Natal, a isenção do horário de
trabalho e a antiguidade.

1- Os trabalhadores abrangidos pelo presente ACT terão
direito a receber, pelo Natal, um subsídio de montante igual
a um mês de retribuição.
2- O seu pagamento será efectuado até ao dia 15 de dezembro do ano a que diz respeito.
3- Aos trabalhadores com baixa médica ou acidente de
trabalho será assegurado o subsídio integral, devendo o empregador complementar os montantes recebidos a esse título
das instituições de segurança social ou empresa seguradora.
4- Os trabalhadores chamados a prestar serviço militar receberão no ano da incorporação ou no ano de regresso tantos
duodécimos quanto os meses em que prestaram trabalho.
5- No ano de admissão, os trabalhadores receberão um
subsídio proporcional ao tempo de serviço prestado.
6- Os trabalhadores contratados a termo receberão o subsídio de Natal proporcional ao tempo de serviço prestado.
7- Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador terá direito ao subsídio de Natal proporcional ao tempo de serviço
prestado no ano da cessação do contrato de trabalho.

Cláusula 19.ª

Cláusula 22.ª

Local, forma e data do pagamento da retribuição

Remuneração do trabalho suplementar em dia útil

CAPÍTULO V

Retribuição de trabalho
Cláusula 18.ª
Definição e âmbito

1- O empregador procede ao pagamento da retribuição até
ao fim do último dia útil de cada mês, durante o período normal de trabalho e no lugar onde o trabalhador exerce a sua
actividade, salvo acordo em contrário.
2- No acto de pagamento da retribuição, o empregador
deve entregar ao trabalhador documento donde constem o
nome completo, a categoria profissional, o número de inscrição na previdência, o período de trabalho a que corresponde
a remuneração, discriminando as importâncias relativas a
trabalho normal e a trabalho suplementar ou a trabalho pres-

1- O trabalho suplementar em dia útil é pago pelo valor da

retribuição horária com os seguintes acréscimos:

a) 25 % pela primeira hora ou fração desta;
b) 37,5 % por hora ou fração subsequente.
2- Para o cálculo da remuneração horária, será utilizada a
seguinte fórmula:
Retribuição horária = RNM × 12
HT × 52
sendo:
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RNM - Retribuição normal mensal - retribuição de base,
nunca superior à tabela do anexo III, diuturnidades, abonos
para falhas, comissões, subsídios de turno, retribuição por
isenção do horário de trabalho e antiguidade;
HT - Horário de trabalho semanal.
Cláusula 23.ª
Remuneração do trabalho suplementar em dia de descanso semanal,
obrigatório ou complementar, ou em feriado

1- O trabalho prestado em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, ou em feriado é pago:
a) Pelo valor da retribuição horária com o acréscimo de
50 % por cada hora ou fração.
2- O trabalho prestado em dia de descanso semanal obrigatório confere ao trabalhador o direito a um dia de descanso
compensatório remunerado a gozar num dos três dias seguintes.
3- O trabalho prestado ao domingo, por o dia de descanso
semanal não coincidir com o mesmo, será remunerado com
um acréscimo calculado pela seguinte fórmula:

Cláusula 28.ª
Subsídio de alimentação

1- Os trabalhadores abrangidos pelo presente ACT têm direito a um subsídio de alimentação no valor de 4,70 € por
cada dia de trabalho.
2- O trabalhador perde o direito ao subsídio nos dias em
que faltar ao trabalho durante mais de uma hora.
3- Não implicam, porém, perda do direito ao subsídio de
refeição as faltas justificadas, sem perda de retribuição, até
ao limite de meio período de trabalho diário.
4- Não se aplica o disposto no número 1 aos trabalhadores
que usufruam ou possa vir a usufruir, no que respeita às refeições, de condições mais favoráveis.
5- Não se aplicará, também, o disposto no número 1 nos
dias e em relação aos trabalhadores aos quais o empregador
assegure a refeição do almoço em espécie.
6- O valor do subsídio previsto nesta cláusula não será
considerado no período de férias nem para cálculo dos subsídios de férias e de Natal.
Cláusula 29.ª

A = VM x 0,75 : 30
sendo:
A - Acréscimo.
VM - Vencimento mensal.

Substituições temporárias

Cláusula 24.ª
Abono para falhas

1- O trabalhador que, independentemente da sua classificação profissional, exerça também regularmente funções de
pagamento ou recebimento tem direito a um abono mensal
para falhas no valor de 3 % sobre a remuneração fixada para
o nível VII da tabela salarial, com arredondamento para o
décimo cêntimo superior.
2- Sempre que o trabalhador referido no número anterior
seja substituído nas funções citadas, o trabalhador substituto
terá direito ao abono para falhas na proporção do tempo de
substituição e enquanto esta durar.

1- Sempre que um trabalhador substitua outro de categoria
e retribuição superiores, terá direito a receber uma remuneração correspondente à categoria do substituído durante o
tempo em que essa substituição durar.
2- Entende-se por substituição temporária a ocupação de
um posto de trabalho cujo titular se encontre temporariamente impedido, devendo o substituto desempenhar a função
normal do substituído.
CAPÍTULO VI

Transferência e deslocações em serviço
Cláusula 30.ª
Deslocações e transferências - Princípio geral

Cláusula 25.ª
Retribuição especial por trabalho nocturno

A retribuição do trabalho nocturno será superior em 25 %
à retribuição a que dá direito o trabalho equivalente prestado
durante o dia.
Cláusula 26.ª
Isenção de horário de trabalho

Os trabalhadores isentos de horário de trabalho terão direito a uma retribuição especial mensal igual a 20 % da sua
remuneração base enquanto se mantiver essa isenção.
Cláusula 27.ª
Antiguidade

Às retribuições mínimas estabelecidas neste ACT
acrescerá uma percentagem em cada categoria de 5 % para o
trabalhador com mais de 10 anos e até 15 anos de casa e de
7,5 % com mais de 15 anos de casa.

1- Entende-se por deslocação em serviço a realização temporária de trabalho fora do local habitual.
2- Por transferência entende-se a mudança definitiva do
local habitual de trabalho.
3- O empregador, salvo estipulação em contrário, só pode
transferir o trabalhador para outro local de trabalho se essa
transferência não causar prejuízo sério ao trabalhador ou se
resultar de mudança, total ou parcial, de estabelecimento
onde aquele presta serviço.
4- No caso previsto na segunda parte do número anterior, o
trabalhador, querendo rescindir o contrato, tem direito a uma
indemnização correspondente a um mês de remuneração de
base por cada ano de antiguidade ou fracção, não podendo
ser inferior a três meses, salvo se o empregador provar que
da mudança não resulta prejuízo sério para o trabalhador.
5- O empregador custeará sempre as despesas feitas pelo
trabalhador directamente impostas pela transferência.
6- No caso de a transferência implicar mudança de resi-
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dência do trabalhador, o empregador pagará um diferencial
de renda de casa igual à diferença entre o valor da renda
que pagava e o valor efectivamente pago pela renda de casa
situada no novo local de trabalho, não podendo efectuar-se a
transferência sem que o trabalhador disponha de nova residência com características idênticas.
7- Os trabalhadores transferidos terão ainda direito ao pagamento do transporte do trabalhador, cônjuge e filhos ou
qualquer outro familiar que viva em regime de comunhão de
mesa e do mobiliário e outros bens que o trabalhador julgue
indispensáveis.
8- O trabalhador transferido terá direito a uma licença,
com retribuição, nos três dias anteriores e nos três primeiros
dias posteriores na altura da transferência.

Local de trabalho habitual

vel próprio fixado anualmente aos funcionários públicos,
para além de garantir a cobertura de seguro de acidentes de
trabalho que ocorram no percurso de ida da sua residência
para o local de trabalho e volta.
8- Os trabalhadores que efectuem deslocações ao estrangeiro serão reembolsados, contra apresentação de documento comprovativo, de todas as despesas efectuadas, nomeadamente alojamento, alimentação e representação.
9- Em caso de acidente de trabalho, confirmado pela companhia de seguros,o empregador pagará as seguintes indemnizações:
a) 36 meses de retribuição efectiva em caso de morte ou de
incapacidade total e permanente;
b) 24 meses de retribuição efectiva no caso de incapacidade parcial e permanente entre 50 % e 75 %;
c) 12 meses de retribuição efectiva no caso de incapacidade parcial e permanente entre 25 % e 49 %.

Entende-se por local habitual de trabalho aquele para o
qual o trabalhador foi contratado.

CAPÍTULO VII

Cláusula 32.ª

Suspensão da prestação do trabalho

Cláusula 31.ª

Deslocações em serviço

1- Entende-se por deslocação em serviço a prestação de
trabalho fora do local habitual.
2- O trabalhador tem direito, enquanto estiver deslocado
em serviço, a ser compensado de todas as despesas impostas pela deslocação nos termos e nos limites previstos neste
ACT.
3- Nas deslocações em serviço, o trabalhador terá direito:
a) Ao pagamento das despesas de transporte, salvo se o
empregador lho proporcionar;
b) Ao pagamento das despesas com alojamento e refeições
que ocorram durante o período de trabalho e que o trabalhador esteja impossibilitado de tomar no local habitual nos
seguintes períodos:
–– Pequeno-almoço - Se tiver iniciado o serviço até às 7
horas, inclusive;
–– Almoço - Das 11 horas e 30 minutos às 14 horas;
–– Jantar - Das 19 horas às 21 horas e 30 minutos;
–– Ceia - Das 24 às 2 horas.
4- O pagamento das refeições referidas no número anterior
será feito de acordo com os seguintes valores:
–– Pequeno-almoço - 3,35 €;
–– Almoço ou jantar - 11,90 €;
–– Ceia - 3,35 €;
5- Sempre que o trabalhador tiver de interromper o tempo
de trabalho suplementar para a refeição, esse tempo ser-lhe-á
pago como suplementar.
6- Nos locais onde existam cantinas, o trabalhador não terá
direito ao pagamento dos valores estabelecidos no número 4
desta cláusula, sendo-lhe fornecida nessa cantina, gratuitamente, uma refeição completa.
7- Nos casos de uso, pelo trabalhador, de transporte próprio e do acréscimo de quilómetros a percorrer pela mudança
do local de trabalho, a entidade empregadora pagará por cada
quilómetro percorrido, uma importância correspondente a
65 % do quantitativo do subsídio de transporte em automó-

..........................................................................................
CAPÍTULO VIII

Cessação do contrato de trabalho
..........................................................................................
CAPÍTULO IX

Condições particulares de trabalho
Cláusula 48.ª
Parentalidade

1- A maternidade e paternidade constituem valores sociais
eminentes.
2- Os trabalhadores têm direito à protecção da sociedade e
do Estado na realização da sua insubstituível acção em relação ao exercício da parentalidade.
3- Em tudo o mais aplica-se o disposto no Código do Trabalho, Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.
Cláusula 49.ª
Trabalho de menores

Aplica-se o disposto no Código do Trabalho, Lei n.º
7/2009, de 12 de fevereiro.
Cláusula 50.ª
Trabalhador-estudante

1- Considera-se trabalhador-estudante o trabalhador que
frequenta qualquer nível de educação escolar, bem como
curso de pós-graduação, mestrado ou doutoramento em instituição de ensino, ou ainda curso de formação profissional ou
programa de ocupação temporária de jovens com a duração
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igual ou superior a seis meses.
2- A manutenção do estatuto de trabalhador-estudante depende de aproveitamento escolar no ano lectivo anterior.
3- Em tudo o mais aplica-se o disposto no Código do Trabalho, Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.
CAPÍTULO X

Actividade sindical na empresa

cação dos trabalhadores;
e) Velar e inspeccionar periodicamente as condições de higiene nos locais de trabalho e instalações anexas;
f) Fomentar a educação do pessoal em matéria de saúde,
higiene e segurança, ministrando os conselhos necessários.
4- Não é permitido ao médico do trabalho exercer a
fiscalização das ausências dos trabalhadores ou servir de perito ou testemunha dos processos judiciais que envolvam assuntos da sua profissão e ponham em confronto os interesses
do empregador e dos trabalhadores.

Cláusula 51.ª

Cláusula 55.ª

Actividade sindical na empresa

Seguros

Aplica-se o disposto no Código do Trabalho, Lei n.º
7/2009, de 12 de fevereiro.
Cláusula 52.ª
Quotização sindical
Aplica-se o disposto no Código do Trabalho, Lei n.º
7/2009, de 12 de fevereiro.
CAPÍTULO XI

Segurança e saúde no trabalho
Cláusula 53.ª

1- Em caso de baixa por acidente de trabalho, o empregador procederá, no fim de cada mês, ao pagamento integral do
vencimento auferido à data da baixa, devendo o profissional
em causa fazer-lhe entrega das verbas que receber da companhia seguradora.
§ único. O trabalhador fica obrigado a devolver o valor da
baixa recebido da companhia de seguros até 60 dias após a
data em que retomar o trabalho, podendo a entidade empregadora, no caso de incumprimento, pedir judicialmente a sua
devolução ou descontar na retribuição as verbas recebidas da
seguradora.
2- O empregador fará um seguro que cubra os acidentes
ocorridos no trajecto da residência para o local de trabalho,
ou vice-versa, por motivo de serviço.

Segurança e saúde no trabalho

CAPÍTULO XII

O empregador cumprirá e fará cumprir a legislação vigente sobre segurança e saúde no local de trabalho, de
acordo com as normas estabelecidas nas Leis n.os 99/2003,
de 27 de agosto e 35/2004, de 29 de julho e n.º 102/2009 de
10 de setembro na formulação dada pela Lei n.º 3/2014 de
28 de janeiro.
Cláusula 54.ª
Medicina do trabalho

1- O empregador manterá em funcionamento um serviço
médico do trabalho, de acordo com as disposições legais.
2- Excepto no acto de admissão, o empregador tomará as
providências necessárias para que os trabalhadores apresentem o boletim de sanidade nos termos da lei, assumindo os
encargos com a obtenção da microradiografia, boletim de sanidade e tempo despendido pelo trabalhador.
3- Compete, em especial, aos médicos do trabalho:
a) Realizar exames médicos de admissão, bem como exames periódicos especiais aos trabalhadores, tendo particularmente em vista as mulheres, os menores e os trabalhadores
por qualquer modo diminuídos;
b) Os resultados da inspecção referida na alínea anterior
devem ser registados e assinados pelo médico nas respectivas fichas ou em caderneta própria;
c) Vigiar a adaptação dos trabalhadores no seu trabalho,
bem como a sua readaptação profissional, quando for caso
disso;
d) Aconselhar os responsáveis pelos serviços na reclassifi-

Comissão paritária
Cláusula 56.ª
Comissão paritária

1- É criada, ao abrigo da legislação em vigor, uma comissão paritária, não apenas para interpretação e integração de
lacunas deste ACT mas também como organismo de conciliação dos diferendos entre o empregador e os trabalhadores.
2- A comissão paritária é constituída por:
a) Um membro efectivo e outro suplente em representação
do empregador outorgante do presente ACT;
b) Um membro efectivo e outro suplente em representação
do SETAAB;
c) Os sindicatos não previstos na composição da comissão e outorgantes do presente ACT serão sempre chamados
quando se trate de assuntos relacionados com os seus associados.
3- Na sua função de interpretar e integrar lacunas, é exigível a presença de 50 % do número total dos membros efectivos. Na sua função conciliatória, a comissão pode reunir
apenas com dois membros, um de cada parte.
4- As reuniões da comissão realizar-se-ão na sede do empregador.
5- As reuniões serão convocadas a pedido dos interessados, mas a convocatória será feita pela secretaria do empregador, com a antecedência mínima de 15 dias, devendo ser
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acompanhada de elementos suficientes para que os representantes se possam documentar.
6- Em casos reconhecidamente urgentes, a convocatória
pode ser feita ou acordada telefonicamente.
7- No prazo de 30 dias após a publicação do ACT, as partes
indicarão os seus representantes.
Cláusula 57.ª

outorgante deste ACT, o direito à informação e consulta, nos
termos da Directiva Comunitária n.º 2002/14/CE, de 11 de
março, transposta para a legislação nacional através do Código do Trabalho, Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.
2- As partes outorgantes deste ACT acordarão durante a
sua vigência a metodologia para a criação da Instância de
Informação e Consulta.
CAPÍTULO XV

Deliberações

As deliberações tomadas por unanimidade dos presentes,
no âmbito da comissão paritária, consideram-se, para todos
os efeitos, como regulamentação deste ACT e serão depositadas e publicadas nos mesmos termos das convenções colectivas de trabalho.

Disposições finais
Cláusula 61.ª
Prémio de antiguidade

O direito ao prémio de antiguidade previsto na cláusula
27.ª, exclusivamente para os trabalhadores de escritório e do
comércio, será extensivo aos restantes trabalhadores da empresa a partir de 1 de março de 1994.

CAPÍTULO XIII

Sistema de mediação laboral
Cláusula 58.ª

Cláusula 62.ª

Princípio geral

Garantia de manutenção de regalias

Sem prejuízo do disposto no capítulo anterior «Comissão paritária», as partes aceitam, quando o considerem adequado, utilizar o sistema de mediação laboral em momento
prévio a qualquer outro meio de resolução de conflitos, para
qualquer litígio laboral decorrente do presente ACT ou em
relação ao mesmo, desde que não estejam em causa direitos
indisponíveis ou não resultem de acidentes de trabalho.

1- As partes outorgantes reconhecem o carácter globalmente mais favorável do presente ACT relativamente a todos
os instrumentos de regulamentação colectiva anteriormente
aplicáveis, que ficam integralmente revogados.
2- Da aplicação do presente ACT não poderá resultar qualquer prejuízo para os trabalhadores, designadamente baixa
ou mudança de categoria ou classe, bem como diminuição
de retribuição, diuturnidades, comissões ou outras regalias
de carácter regular ou permanente que já estejam a ser praticadas pelo empregador.

CAPÍTULO XIV

Direito à informação e consulta

ANEXO I

Cláusula 59.ª

Definição de funções

Princípio geral

1- As partes outorgantes do presente ACT comprometem-se a prestar mutuamente e em tempo útil toda a informação
possível que permita aprofundar o conhecimento da realidade sectorial, das implicações e impacte das normas contratuais estabelecidas e aferir o respectivo cumprimento e
adequações.
2- As partes outorgantes do presente ACT reconhecem a
necessidade de promover, desenvolver e concretizar, de forma continuada e regular, mecanismos que incentivem o diálogo entre as entidades directa ou indirectamente outorgantes deste ACT e accionar em tempo útil a consulta prévia e
participações dos agentes sociais intervenientes neste sector.
Cláusula 60.ª
Informação e consulta

1- A LACTICOOP - União de Cooperativas de Produtores de Leite de Entre Douro e Mondego, UCRL, e a
LACTICOOP, SGPS - Unipessoal, L.da, na qualidade de outorgantes deste ACT, asseguram aos representantes dos trabalhadores ao seu serviço - delegados sindicais do sindicato

Ajudante (electricista) - É o(a) trabalhador(a) electricista
que completou a sua aprendizagem e que coadjuva os oficiais, preparando-se para ascender à categoria de pré-oficial.
Ajudante - chefe de laboratório - É o(a) trabalhador(a)
com curso médio ou superior adequado que coadjuva o chefe de laboratório e substitui este nos seus impedimentos ou
faltas e executa as tarefas que lhe forem determinadas, compatíveis com a sua categoria.
Ajudante de encarregado de armazém - É o(a)
trabalhador(a) que coadjuva o encarregado, assumindo as
funções deste no seu impedimento.
Ajudante de encarregado de secção - É o(a) trabalhador(a)
que coadjuva o encarregado de secção, substitui-o nos seus
impedimentos ou faltas e executa as tarefas que lhe forem
determinadas, compatíveis com a sua categoria.
Analista - É o(a) trabalhador(a) com formação especializada que executa serviços de análise. Estes trabalhadores
classificam-se em analista de 1.a, de 2.a e de 3.a
Analista auxiliar - É o(a) trabalhador(a) sem formação
especializada mas com prática laboratorial que executa
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análises mais simples ou auxilia o analista no exercício das
suas funções.
Analista principal - É o(a) trabalhador(a) que, sem funções de chefia, mas pelo seu grau de experiência, conhecimentos e aptidão, executa serviços mais qualificados de análise.
Assessor(a) técnico - É o(a) trabalhador(a) que, pelo
seu grau de conhecimentos técnicos, assessora um chefe de
serviços ou departamento, podendo coordenar e controlar o
desenvolvimento de determinados projectos ou acções. Será
classificado no grau I, II ou III consoante o nível do profissional cuja acção coordena e controla seja igual ou inferior.
Assistente administrativo - É o(a) trabalhador(a) que executa tarefas relacionadas com o expediente geral da empresa,
de acordo com procedimentos estabelecidos, utilizando equipamento informático e equipamento e utensílios de escritório; recepciona e regista a correspondência e encaminha-a
para os respectivos serviços ou destinatários em função do
tipo de assunto e da prioridade da mesma; efectua o processamento de texto em memorandos, cartas/ofícios, relatórios
e outros documentos, com base em informação fornecida;
arquiva a documentação, separando-a em função do tipo de
assunto ou do tipo de documento, respeitando regras e procedimentos de arquivo; procede à expedição da correspondência, identificando o destinatário, e acondicionando-a de
acordo com os procedimentos adequados; prepara e confere
documentação de apoio à actividade comercial da empresa,
designadamente documentos referentes a contratos de compra e venda (requisições, guias de remessa, facturas, recibos
e outros) e documentos bancários (cheques, letras, livranças
e outros); regista e actualiza, manualmente ou utilizando
aplicações informáticas específicas da área administrativa,
dados necessários à gestão da empresa, nomeadamente os
referentes ao economato, facturação, vendas e clientes, compras e fornecedores, pessoal e salários, stocks e aprovisionamento; atende e encaminha, telefónica ou pessoalmente, o
público interno e externo à empresa, nomeadamente clientes,
fornecedores e funcionários, em função do tipo de informação ou serviço pretendido.
Assistente administrativo principal - É o(a) trabalhador(a)
que, sem funções de chefia, mas pelo seu grau de experiência, conhecimentos e aptidão, possui um nível de qualificação que permita a execução, com autonomia, das tarefas
mais complexas do âmbito da secção em que trabalha e da
profissão de escriturário, podendo coordenar, segundo instruções do chefe de secção, o trabalho de outros profissionais
de qualificação inferior.
Assistente comercial - É o(a) trabalhador(a) que presta
apoio aos clientes na assistência pós-venda, ausculta a sua
opinião sobre os produtos, imagem do empregador e condições técnico-comerciais das relações estabelecidas, segundo
directrizes estabelecidas pelo seu superior hierárquico. Pode
efectuar trabalhos de prospecção, promoção e fomento e acções de regularização de pagamentos.
Auxiliar de laboração - É o(a) trabalhador(a) que coadjuva e complementa o operário de laboração nas tarefas por
este desempenhadas.
Bate-chapas (chapeiro) - É o(a) trabalhador(a) que pro-

cede à execução e reparação de peças em chapa fina, que enforma e desempena por martelagem, usando as ferramentas
adequadas. Procede ainda à montagem e reparação de peças
de chapa fina da carroçaria e partes afins.
Caixa - É o(a) trabalhador(a) que efectua, nos serviços
administrativos, as operações de caixa e o registo e controlo
do movimento relativo às transacções respeitantes à gestão
da entidade empregadora.
Chefe do centro de informática - É o(a) trabalhador(a)
que dirige e controla o funcionamento do equipamento de
processamento de dados, coordena a actividade de grupo
de operação, zela pela operacionalidade do sistema e pelo
cumprimento do plano de trabalhos. Desenvolve programas
e rotinas de novo ou para optimizar os existentes; gere as
bibliotecas de programas, ficheiros, rotinas utilitárias e manuais técnicos de fornecedores.
Chefe de laboratório - É o(a) trabalhador(a) com o curso
superior adequado que chefia os serviços de laboratório.
Chefe de secção - É o(a) trabalhador(a) que coordena,
dirige e controla o trabalho de um grupo de profissionais da
mesma área funcional.
Chefe de serviços - É o(a) trabalhador(a) que estuda, organiza, dirige e coordena, sob a orientação do seu superior
hierárquico, num ou vários dos serviços que chefia e nos limites da sua competência, funções de direcção, orientação e
fiscalização do pessoal sob as suas ordens e de planeamento
das actividades do serviço, segundo as orientações e os fins
definidos, e propõe a aquisição de equipamento e materiais
e a admissão do pessoal necessário ao bom funcionamento
do serviço.
Comercial - É o(a) trabalhador(a) que vende mercadorias
que exijam conhecimentos especiais, fala com o cliente no
local de venda, informa-se do género de produto que deseja,
auxilia o cliente a efectuar a escolha fazendo uma demonstração do artigo, se for possível, evidenciando as qualidades
comerciais e vantagens do produto e salientando as características de ordem técnica, enuncia o preço e as condições de
crédito, recebe encomendas, elabora notas de encomenda e
transmite-as para execução, cuida da exposição das mercadorias, entrega e ou toma as medidas necessárias para a entrega do produto e recebe o pagamento ou faz apor ao cliente
a sua assinatura no contrato.
Conferente - É o(a) trabalhador(a) que procede às verificações das mercadorias, controlando a sua entrada e saída.
Director (a) de departamento - É o(a) trabalhador(a) que,
dependendo directamente do director-geral, exerce cargos de
responsabilidade directiva e ou administrativa sobre vários
grupos em assuntos interligados, no campo de acção que
lhes está adstrito, estuda, organiza e coordena as actividades
da empresa nos diferentes ramos, dedica-se à investigação,
dirigindo uma equipa de estudos de novos acessos para o
desenvolvimento das ciências aplicadas e da tecnologia e visando adquirir independência em técnicas de alto nível, colabora na elaboração da política geral da empresa, participa na
orientação geral dos estudos e do desenvolvimento ao nível
empresarial, com possível coordenação com funções de produção e exploração, assegurando a realização de programas
superiores sujeitos somente à política global e ao controlo
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financeiro da empresa, exerce cargos de responsabilidade de
gestão com coordenação de funções dos diferentes ramos de
actividade da empresa de acordo com os objectivos de política geral da empresa, exerce a sua actividade com amplo grau
de autonomia de julgamento e iniciativa, em conformidade
com a política geral da empresa, e realiza trabalho de consultoria de reconhecido valor no seu campo de actividade,
traduzindo propriedade intelectual em realizações industriais
e trabalho científico autónomo.
Director(a) fabril - É o(a) trabalhador(a) que coordena
a actividade administrativa e técnica de uma unidade industrial e dos serviços que lhe estão agregados, na dependência
directa do director-geral.
Director(a)-geral - É o(a) trabalhador(a) que elabora e
determina, nos limites dos poderes que lhe são delegados
pela direcção social, a política geral e estabelece o programa com vista à sua concretização, determina os métodos que
permitam atingir os objectivos do programa, controla e coordena o funcionamento geral da empresa e aprova as nomeações dos quadros superiores.
Distribuidor(a) - É o(a) trabalhador(a) que distribui
mercadorias por clientes ou sectores de vendas, podendo
auxiliar nos serviços de embalagem e acondicionamento.
Encarregado(a) de armazém - É o(a) trabalhador(a) que
dirige os trabalhadores e o serviço no armazém ou secção de
armazém, assumindo a responsabilidade pelo bom funcionamento deste.
Encarregado(a) electricista - É o(a) trabalhador(a) electricista que exerce funções de planeamento, coordenação e
chefia da actividade dos respectivos profissionais.
Encarregado(a) metalúrgico - É o(a) trabalhador(a) que
exerce funções de planeamento, coordenação e chefia da actividade dos respectivos funcionários.
Encarregado(a) de secção - É o(a) trabalhador(a) que
orienta os serviços de uma secção, o ciclo de um fabrico, tal
como queijo, manteiga, leite em pó, engarrafamento, embalagem, etc.
Encarregado(a) de transportes - É o(a) trabalhador(a)
que planeia, orienta e dirige todo o movimento do sector de
transportes da empresa.
Encarregado(a) de vulgarizador - É o(a) trabalhador(a)
que exerce funções de planeamento, coordenação e chefia da
actividade de vulgarizador.
Estagiário(a) - É o(a) trabalhador(a) que estagia durante
um ano para a profissão em que está inserido.
Fiel de armazém - É o(a) trabalhador(a) que assume a
responsabilidade pela mercadoria que existe no armazém,
controlando as suas entrada e saída.
Inseminador(a) artificial - É o(a) trabalhador(a) que faz
a inseminação artificial em animais com vista à sua reprodução e a um melhoramento da espécie, tendo em conta o
estado de cio e utilizando a técnica que superiormente lhe
for determinada. Possui preparação específica para o desempenho das suas funções e é responsável pela informação do
estado higio-sanitário dos animais ao subcentro de inseminação artificial donde depende. Faz o registo dos trabalhos
efectuados e demais documentos necessários. Pode fazer
pequenos tratamentos dos órgãos genitais, segundo orienta-

ção do director do subcentro de inseminação artificial ou do
médico veterinário ligado ao próprio serviço.
Lavador(a) - É o(a) trabalhador(a) que procede à lavagem interior e exterior das viaturas, simples ou completa, e
assiste a pneus ou câmaras-de-ar.
Lubrificador(a) - É o(a) trabalhador(a) especialmente incumbido de proceder à lubrificação dos veículos automóveis,
podendo ainda proceder a operações de lavagem, sempre que
a conveniência do serviço o justifique.
Mecânico(a) auto - É o(a) trabalhador(a) que detecta as
avarias mecânicas, afina, repara, monta e desmonta os órgãos dos automóveis e outras viaturas e executa outros trabalhos relacionados com esta mecânica.
Mecânico(a) de frio - É o(a) trabalhador(a) que monta,
conserva e repara instalações de refrigeração, ar condicionado, ventilação e aquecimento e a sua aparelhagem de controlo. Procede a limpeza, vazio e desidratação das instalações e
à sua carga com fluido frigorogénico. Faz o ensaio e o ajustamento das instalações após a montagem e a afinação da
respectiva aparelhagem de protecção e controlo.
Monitor(a) - É o(a) trabalhador(a) que ministra cursos
tendo em vista o aperfeiçoamento profissional dos instruendos. Para tanto, recebe o programa das matérias a ministrar
e estuda-o, prepara a sua aplicação prática, determinando os
métodos a aplicar, ministra ensinamentos, exemplificando
exercícios vários e fornecendo elementos de ordem teórica
necessários ao bom desempenho dos exercícios práticos, verifica e orienta o instruendo na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, procede à avaliação das capacidades
dos instruendos, determina o seu grau de aproveitamento e
elabora relatórios contendo os resultados obtidos.
Motorista (de pesados ou ligeiros) - É o(a) trabalhador(a)
que, possuindo carta de condução profissional, tem a seu cargo a condução de veículos automóveis (pesados ou ligeiros),
competindo-lhe ainda o estabelecimento diário dos níveis
de óleo e água, a verificação do nível de combustível, da
pressão e do estado dos pneumáticos, zelar, sem execução,
pelas boas conservação e limpeza do veículo e pela carga que
transporta e orientar a carga e descarga.
Oficial (electricista) - É o(a) trabalhador(a) electricista que instala, conserva e repara circuitos e aparelhagem
eléctrica em instalações fabris. Guia frequentemente a sua
actividade por desenhos, esquemas e outras especificações
técnicas, que interpreta.
Operário(a) auxiliar - É o(a) trabalhador(a) com 18 ou
mais anos de idade admitido expressamente para esta categoria que executa predominantemente tarefas não integradas
na laboração ou produção.
Operário(a) de laboração - É o(a) trabalhador(a) que
se integra directamente na laboração ou produção, podendo conduzir máquinas e equipamentos. Estes trabalhadores
classificam- se em de 1.ª, 2.ª e 3.ª
Operário(a) de laboratório - É o(a) trabalhador(a) responsável pela conservação, pela limpeza e pela esterilização
do material que coadjuva o analista auxiliar.
Porteiro(a) - É o(a) trabalhador(a) que atende os visitantes, informando-se das suas pretensões, e anuncia-os,
indicando-lhes os serviços a que devem dirigir-se. Por vezes
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é incumbido de controlar as entradas e saídas de visitantes,
mercadorias e veículos. Pode ainda ser encarregado da recepção da correspondência. Faz vigilância das instalações e
de outros valores que lhe estão confiados.
Programador(a) de informática - É o(a) trabalhador(a)
que estabelece programas que se destinam a comandar operações de tratamento informático da informação por computador, prepara os ordinogramas e procede à codificação dos
programas, escreve instruções para o computador na linguagem adequada, procede a testes para verificar a validade do
programa e introduz-lhe alterações sempre que necessário e,
por vezes, fornece instruções ao pessoal encarregado de trabalhar com o computador.
Scretário(a) da direcção - É o(a) trabalhador(a) que se
ocupa do secretariado específico da direcção da empresa.
De entre outras, competem-lhe, nomeadamente, as seguintes funções: redigir actas das reuniões de trabalho, assegurar,
por sua própria iniciativa, o trabalho de rotina diária do gabinete e providenciar a realização das assembleias gerais, das
reuniões de trabalho, dos contratos e das escrituras.
Serralheiro(a) mecânico - É o(a) trabalhador(a) que executa peças, monta, repara e conserta vários tipos de máquinas, motores e outros conjuntos mecânicos, com excepção
dos instrumentos de precisão e das instalações eléctricas,
podendo eventualmente proceder a operações de soldadura.
Servente de armazém - É o(a) trabalhador(a) que cuida
do arrumo das mercadorias no armazém e executa tarefas
indiferenciadas.
Servente de limpeza - É o(a) trabalhador(a) que procede
à limpeza das instalações, dos escritórios e dos estabelecimentos.
Técnico(a) de higiene e segurança (industrial) - É o(a)
trabalhador(a) que, no âmbito do serviço de higiene e segurança, controla e verifica as instalações fabris para avaliar o cumprimento das normas sobre higiene e segurança
no trabalho. Elabora relatórios sobre acidentes e sugere as
providências necessárias para evitar a sua repetição. Prepara,
organiza e põe em execução campanhas de educação para a
prevenção de acidentes.
Tratador(a) de vacaria - É o(a) trabalhador(a) que distribui os alimentos aos animais de acordo com as instruções
recebidas, faz as limpezas dos estábulos e das instalações
que lhes são anexas, vigia o estado sanitário do efectivo,
alertando para qualquer anomalia verificada, participa nas
acções de controlo sanitário, tais como vacinações, colheitas
de sangue, etc., controla as entradas e saídas dos efectivos
e procede às operações de ordenha mecânica ou mungição,
segundo a técnica que lhe for determinada.
Vulgarizador(a) - É o trabalhador cuja função consiste
em executar ou orientar a aplicação de medidas destinadas
a fomentar e a melhorar a produção leiteira da zona que lhe
estiver adstrita, incluindo o serviço de colheita de amostras,
a instrução e a vigilância do funcionamento das salas de ordenha e a conferência de mapas de registo de postos e salas,
podendo também executar pagamento a postos e salas. Estes
trabalhadores classificam-se em de 1.ª, 2.ª e 3.ª
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ANEXO II

Enquadramentos e tabela de remunerações
mínimas mensais
Níveis

Categorias profissionais

Remunerações mínimas
mensais
(Para vigorar de 1 de janeiro a
31 de dezembro de 2019)

I

Director(a)-geral

1.390,50 €

II

Director(a) de departamento
Director(a) fabril

1.258,50 €

III

Assessor(a) técnico do
grau III
Chefe de serviços

1.103,00 €

IV

Assessor(a) técnico do
grau II
Chefe de laboratório

1.005,00 €

V

Assessor(a) técnico de
grau I
Assistente comercial
Chefe de centro de
informática

882,50 €

VI

Ajudante chefe de
laboratório
Chefe de secção
Monitor(a)
Programador(a)

802,50 €

VII

Assistente administrativo
principal
Encarregado(a) de armazém
Inseminador(a)
Secretário(a)
Técnico(a) de higiene e
segurança industrial

771,00 €

VIII

Ajudante de encarregado de
armazém
Analista principal
Assistente administrativo
de 1.ª
Caixa
Encarregado(a) electricista.
Encarregado(a) metalúrgico
de oficina
Encarregado(a) de
transportes
Encarregado(a) de
vulgarizadores
Fiel de armazém
Comercial

724,00 €

IX

Analista de 1.ª
Assistente administrativo
de 2.ª
Bate-chapas de 1.ª
Encarregado(a) de secção
Mecânico(a) auto de 1.ª
Mecânico(a) de frio de 1.ª
Motorista de pesados
Oficial electricista de mais
de três anos
Serralheiro(a) mecânico
de 1.ª

700,00 €

X

Ajudante encarregado de
secção
Vulgarizador(a) de 1.ª
Distribuidor(a)

680,00 €
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XI

XII

Depositado em 29 de abril de 2019, a fl. 91 do livro n.º 12,
com o n.º 104/2019, nos termos do artigo 494.º do Código do
Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

Analista de 2.ª
Analista auxiliar
Assistente administrativo
de 3.ª
Bate-chapas de 2.ª
Mecânico(a) auto de 2.ª
Mecânico(a) de frio de 2.ª
Motorista de ligeiros
Oficial electricista até 3 anos
Operário(a) de laboração de
1.ª
Serralheiro(a) mecânico
de 2.ª
Vulgarizador(a) de 2.ª

665,00 €

Analista de 3.ª
Bate-chapas de 3.ª
Lubrificador(a)
Mecânico(a) auto de 3.ª
Mecânico(a) de frio de 3.ª
Operário(a) de laboração de
2.ª
Serralheiro(a) mecânico
de 3.ª
Conferente

638,00 €

Acordo de empresa entre a The Navigator Company, SA e a Federação Intersindical das Indústrias
Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica,
Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas - FIEQUIMETAL e outros - Revisão global
CAPÍTULO I

Área, âmbito e vigência
Cláusula 1.ª

XIII

Lavador(a)
Operário(a) de laboração de
3.ª
Operário(a) de laboratório
Vulgarizador(a) de 3.ª

622,00 €

XIV

Servente de armazém

608,50 €

XV

Ajudante de electricista
Auxiliar de laboração
Estagiário(a)
Porteiro(a)
Praticante metalúrgico
Operário(a) auxiliar
Servente de limpeza
Tratador(a) de vacaria

1- O presente acordo de empresa (AE) aplica-se em todo
o território nacional, e obriga, por um lado, a The Navigator
Company, SA cuja atividade consiste na produção de pasta
para papel e papel e, por outro, os trabalhadores ao seu serviço representados pelas organizações sindicais outorgantes.
2- Estima-se que o presente acordo de empresa se aplique
a 581 trabalhadores.

606,00 €

Cláusula 2.ª

Área e âmbito

Vigência, denúncia e revisão

Lisboa, 22 de janeiro de 2019.
Pela LACTICOOP - União de Cooperativas de Produtores de Leite de Entre Douro e Mondego, UCRL:
Daniela Peres Martins Brandão, nna qualidade de mandatária.
Mário Alberto Rodrigues Nogueira, na qualidade de
mandatário.
Pela LACTICOOP - SGPS, Unipessoal, L.da:
Daniela Peres Martins Brandão, na qualidade de mandatária.
Mário Alberto Rodrigues Nogueira, na qualidade de
mandatário.
Pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar, Bebidas e
Afins - SETAAB:
Joaquim Manuel Freire Venâncio, na qualidade de mandatário.

1- Este AE entra em vigor cinco dias após a data da sua
publicação no Boletim do Trabalho e Emprego e tem um
prazo de vigência de dois anos, salvo o disposto no número
seguinte, substitui o texto publicado no Boletim do Trabalho
e Emprego, n.º 14, de 15 de abril de 2016, n.º 19, de 22 de
maio de 2017, n.º 26, de 15 de julho de 2018 e n.º 29, de 8
de agosto de 2018.
2- Os valores das bandas salariais e cláusulas de expressão
pecuniária têm um prazo de vigência de 12 meses, sendo revistas anualmente e produzem efeitos a 1 de Janeiro de cada
ano.
3- O acordo renova-se sucessivamente por períodos de um
ano, se nenhuma das partes o denunciar nos termos dos números seguintes.
4- A proposta de revisão da convenção pode ser apresentada, por qualquer das partes, com a antecedência mínima de
60 dias relativamente ao termo dos prazos de vigência previstos nos números anteriores e deve ser acompanhada das
alterações propostas e respectiva fundamentação.
5- No caso de denúncia, a comunicação tem de ser feita
com a antecedência de, pelo menos, três meses, relativamente ao termo do período de vigência que se encontrar em curso, devendo ser acompanhada de proposta negocial global e
respectiva fundamentação.
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6- Ocorrendo denúncia da convenção, aplica-se o regime
legal da sobrevivência.
7- A parte que recebe a denúncia ou a proposta de revisão
deve responder, por escrito, no decurso dos 30 dias imediatos
contados a partir da recepção da proposta, devendo a resposta, devidamente fundamentada, exprimir uma posição relativa a todas as cláusulas da proposta, aceitando, recusando ou
contra propondo.
8- No prazo de 15 dias após a apresentação da contraproposta deve, por iniciativa de qualquer das partes, realizar-se
a primeira reunião para celebração do protocolo do processo
de negociações e entrega dos títulos de representação dos
negociadores.
9- As tabelas salariais e valores para as cláusulas de expressão pecuniária produzem efeitos a partir de 1 de janeiro
de 2019.
CAPÍTULO II

b) 180 dias para os trabalhadores que exerçam cargos de
complexidade técnica e elevado grau de responsabilidade ou
funções de confiança;
c) 240 dias para pessoal de direção e quadros superiores.
3- Findo o período experimental, a admissão torna-se automaticamente definitiva, contando-se a antiguidade a partir
da data de admissão a título experimental.
Cláusula 6.ª
Readmissões

1- Se a empresa readmitir ao seu serviço um trabalhador
cujo contrato tenha sido rescindido anteriormente, por qualquer das partes, o tempo de antiguidade ao serviço da empresa no período anterior à rescisão será contado na readmissão,
se nisso acordarem, por escrito, o trabalhador e a empresa.
2- A readmissão de um trabalhador para a mesma categoria profissional não está sujeita a período experimental.
Cláusula 7.ª

Cláusula 3.ª

Contratos a termo

Preenchimento dos postos de trabalho

A empresa preferirá, no preenchimento de vagas ou postos de trabalho, os trabalhadores ao seu serviço, desde que
estes reúnam as condições necessárias para esse preenchimento, só recorrendo à admissão do exterior quando estiverem esgotadas todas as possibilidades de utilização dos seus
recursos humanos.

A empresa pode celebrar contratos a termo, de acordo
com as regras e os limites impostos pela legislação aplicável.
Cláusula 8.ª
Comissão de serviço

Cláusula 4.ª

Podem ser exercidos em regime de comissão de serviço
os cargos de direcção e de quadros superiores directamente dependentes da administração ou da direcção, bem como
funções de secretariado de titular de qualquer desses cargos.

Admissões

Cláusula 9.ª

1- Nas admissões deverão ser respeitadas as condições estabelecidas na lei, neste acordo e na regulamentação interna
da empresa.
2- As admissões serão precedidas de exame médico adequado, feito a expensas da empresa.
3- A empresa não deverá, em regra, admitir trabalhadores
reformados.
4- Na admissão de qualquer trabalhador, a empresa obriga-se a reconhecer os tempos de aprendizagem, tirocínio ou
estágio dentro da mesma profissão ou profissões afins prestados noutra empresa, desde que apresente, para o efeito, certificado comprovativo.
5- No ato de admissão, a empresa fornece ao trabalhador
cópias do presente acordo e regulamentos internos
Cláusula 5.ª
Período experimental

1- Durante o período experimental, salvo acordo escrito
em contrário, qualquer das partes pode rescindir o contrato
sem aviso prévio e sem necessidade de justa causa, não havendo direito a qualquer indemnização.
2- O período experimental corresponde ao período inicial
de execução do contrato, contado nos termos da lei, e, salvo
acordo escrito em contrário, tem a seguinte duração, que é,
também, a máxima:
a) 90 dias para a generalidade dos trabalhadores;

Reconversões

1- A empresa diligenciará reconverter, para função compatível com as suas capacidades, os trabalhadores parcialmente
incapacitados por motivo de acidente de trabalho ou doença
profissional; quando tal não for possível, a empresa informará, por escrito, o trabalhador interessado das razões dessa
impossibilidade.
2- O trabalhador reconvertido passará a auferir a retribuição base estabelecida para a sua nova categoria, sem prejuízo
do disposto no número seguinte.
3- Da reconversão não poderá resultar baixa de retribuição
base do trabalhador reconvertido, retribuição base que, quando seja superior à estabelecida para a sua nova categoria, irá
sendo absorvida pelos subsequentes aumentos salariais até
ao valor desta. Para o efeito, o trabalhador terá direito aos
seguintes adicionais à retribuição base correspondente à categoria profissional para que foi reconvertido:
a) 75 % da diferença entre a retribuição base correspondente à categoria para que foi reconvertido e a retribuição
base correspondente à categoria de onde é originário, na primeira revisão salarial;
b) 50 % daquela diferença, pelos novos valores resultantes
da segunda revisão salarial, na ocasião desta;
c) 25 % daquela diferença, pelos valores resultantes da terceira revisão salarial, na ocasião desta;
d) Absorção total na quarta revisão salarial.
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Cláusula 10.ª
Promoções

1- Constitui promoção a passagem a título definitivo de
um trabalhador para uma categoria, classe ou grau superior
ou a sua mudança a título definitivo para outra função a que
corresponde remuneração mais elevada.
2- As promoções processar-se-ão de acordo com o estabelecido no Regulamento de Carreiras Profissionais, que figura
como anexo I a este AE.
Cláusula 11.ª
Diminuídos físicos

Os trabalhadores diminuídos físicos não podem ser objecto de tratamento discriminatório negativo na admissão e
promoção.
Cláusula 12.ª
Transferências

1- Entende-se por «transferência de local de trabalho» a
alteração do contrato individual que vise mudar, com carácter definitivo, o local de prestação de trabalho para outra localidade.
2- Por «local de trabalho» entende-se aquele em que o trabalhador presta normalmente serviço ou, quando o local não
seja fixo, a sede, delegação ou estabelecimento a que o trabalhador esteja adstrito.
3- No caso de transferências colectivas aplicar-se-á o seguinte regime:
a) A empresa só poderá transferir o trabalhador para outro
local de trabalho se essa transferência resultar de mudança
total ou parcial da instalação ou serviço onde aquele trabalha;
b) No caso previsto na alínea anterior, o trabalhador, querendo, pode resolver o contrato, com direito à indemnização
fixada na lei;
c) Quando a empresa fizer prova de que a transferência
não causou prejuízo sério ao trabalhador e este mantiver a
sua opção pela resolução do contrato, não é devida a indemnização referida na alínea anterior.
4- Nos restantes casos, quando o interesse da empresa o
exija, esta pode transferir temporária ou definitivamente o
trabalhador para outro local de trabalho se essa transferência
não implicar prejuízo sério para o trabalhador, respeitando as
demais disposições legais aplicáveis.
5- No caso de necessidade de transferência, a empresa
deverá avisar o trabalhador por escrito, com a antecedência
mínima de 30 dias, salvo se for acordado entre as partes um
prazo menor.
6- Nas transferências por iniciativa ou interesse do trabalhador, este acordará com a empresa as condições em que a
mesma se realizará.
7- Nas transferências por iniciativa da empresa que impliquem mudança de residência do trabalhador, a empresa:
a) Suportará as despesas directamente impostas pela mudança, ou seja, despesas efectuadas com o transporte de mobiliário e outros haveres e com a viagem do próprio e respec-

tivo agregado familiar;
b) Pagará um subsídio correspondente a 20 % da retribuição base efectiva e diuturnidades, quando a elas houver direito, durante 24 meses.
8- Em qualquer transferência, o trabalhador sujeitar-se-á
ao cumprimento das regras de trabalho e de funcionamento
do novo local de trabalho.
Cláusula 13.ª
Formação profissional

1- A empresa proporcionará aos trabalhadores ao seu serviço condições de formação e de valorização profissional,
nos termos da lei, sendo considerada infracção disciplinar a
ausência não justificada à formação.
2- O tempo despendido pelos trabalhadores na frequência
de acções de formação profissional que decorram no período
normal de trabalho será considerado, para todos os efeitos,
como tempo de trabalho, aplicando-se aos trabalhadores e à
empresa todas as disposições deste acordo.
3- O tempo despendido nas acções de formação que decorram fora do horário de trabalho será pago nas primeiras duas
horas com base no salário hora previsto na cláusula 59.ª e nas
posteriores como trabalho suplementar.
CAPÍTULO III

Direitos, deveres e garantias das partes
Cláusula 14.ª
Deveres da empresa

São deveres da empresa:
a) Cumprir as disposições deste acordo e demais legislação aplicável;
b) Respeitar e tratar com urbanidade e probidade o trabalhador;
c) Pagar pontualmente a retribuição, que deve ser justa e
adequada ao trabalho;
d) Proporcionar boas condições de trabalho, tanto do ponto de vista físico como moral;
e) Contribuir para a elevação do nível de produtividade e
empregabilidade do trabalhador, nomeadamente proporcionando-lhe formação profissional adequada ao desenvolvimento das suas qualificações;
f) Respeitar a autonomia técnica do trabalhador que exerça actividade cuja regulamentação profissional a exija;
g) Prevenir riscos e doenças profissionais, tendo em conta
a protecção da segurança e saúde do trabalhador, devendo
indemnizá-lo dos prejuízos resultantes de acidentes de trabalho;
h) Adoptar, no que se refere a segurança e saúde no trabalho, as medidas que decorram da lei ou deste AE;
i) Fornecer ao trabalhador a informação e a formação adequadas à prevenção de riscos de acidente e doença;
j) Manter permanentemente actualizado em cada um dos
seus estabelecimentos, o registo do pessoal com indicação
do nome, data de nascimento e admissão, modalidade do
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contrato, categoria, promoções, retribuições, datas de início
e termo das férias e faltas que impliquem perda da retribuição ou diminuição dos dias de férias;
l) Submeter a exame médico todos os trabalhadores nos
termos da lei;
m) Passar certificados aos trabalhadores, nos termos da lei;
n) Facultar ao trabalhador a consulta do respectivo processo individual, sempre que este o solicite;
o) Promover a avaliação do mérito dos trabalhadores ao
seu serviço e remunerá-los de acordo com esta avaliação;
p) Assegurar aos seus trabalhadores, nas situações de reestruturação, a formação e a preparação necessárias para que
estes possam adquirir novas competências e transitar para
outras funções compatíveis com as suas capacidades.
Cláusula 15.ª
Deveres dos trabalhadores

1- Sem prejuízo de outras obrigações, o trabalhador deve:
a) Cumprir as disposições deste acordo e demais legislação aplicável;
b) Respeitar e tratar com urbanidade e probidade o empregador, os superiores hierárquicos, os companheiros de trabalho e as demais pessoas que estejam ou entrem em relação
com a empresa;
c) Comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade;
d) Realizar o trabalho com zelo e diligência;
e) Frequentar os cursos de aperfeiçoamento ou de formação profissional que a empresa promova ou subsidie;
f) Cumprir as ordens e instruções do empregador em tudo
o que respeite a execução e disciplina do trabalho, bem como
a segurança e saúde no trabalho, salvo na medida em que se
mostrem contrárias aos seus direitos e garantias;
g) Guardar lealdade à empresa, nomeadamente não negociando por conta própria ou alheia em concorrência com ela,
nem divulgando informações referentes à sua organização,
métodos de produção ou negócios;
h) Velar pela conservação e boa utilização dos bens relacionados com o seu trabalho que lhe forem confiados pela
empresa;
i) Promover ou executar todos os actos tendentes à melhoria da produtividade da empresa;
j) Cooperar para a melhoria da segurança e saúde no trabalho, nomeadamente por intermédio dos representantes dos
trabalhadores eleitos para esse fim;
k) Cumprir as prescrições sobre segurança e saúde no trabalho que decorram da lei ou deste AE, bem como as ordens
dadas pelo empregador.
l) Utilizar em serviço o vestuário e equipamento de segurança que lhes for distribuído ou disponibilizado pela empresa.
m) Prestar aos outros trabalhadores todos os conselhos e
ensinamentos de que necessitem ou solicitem em matéria de
serviço;
n) Desempenhar, na medida do possível, o serviço dos outros trabalhadores nos seus impedimentos e férias;
o) Dar conhecimento à empresa, através da via hierárquica, das deficiências de que tenham conhecimento e que afec-

tem o regular funcionamento dos serviços;
p) Actuar de uma forma geral de acordo com o Código de
Ética em vigor na empresa, desde que devidamente validado.
2- O dever de obediência, a que se refere a alínea f) do
número anterior, respeita tanto às ordens e instruções dadas
directamente pelo empregador como às emanadas dos superiores hierárquicos do trabalhador, dentro dos poderes que
por aquele lhes forem atribuídos.
Cláusula 16.ª
Garantias dos trabalhadores

É vedado à empresa:
a) Opor-se, por qualquer forma, a que o trabalhador exerça os seus direitos, bem como despedi-lo, aplicar-lhe outras
sanções, ou tratá-lo desfavoravelmente por causa desse exercício;
b) Obstar, injustificadamente, à prestação efectiva de trabalho;
c) Exercer pressão sobre o trabalhador para que actue no
sentido de influir desfavoravelmente nas condições de trabalho dele ou dos companheiros;
d) Diminuir a retribuição, salvo nos casos previstos na lei
e neste acordo;
e) Baixar a categoria do trabalhador, salvo nos casos previstos na lei e neste acordo;
f) Transferir o trabalhador para outro local de trabalho,
salvo nos casos previstos na lei e neste AE ou quando haja
acordo;
g) Ceder trabalhadLeiores do quadro de pessoal próprio
para utilização de terceiros, salvo nos casos especialmente
previstos na lei;
h) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou a utilizar serviços fornecidos pela empresa ou por pessoa por ela indicada;
i) Explorar, com fins lucrativos, quaisquer cantinas, refeitórios, economatos ou outros estabelecimentos directamente
relacionados com o trabalho, para fornecimento de bens ou
prestação de serviços aos trabalhadores;
j) Fazer cessar o contrato e readmitir o trabalhador, mesmo com o seu acordo, havendo o propósito de o prejudicar
em direitos ou garantias decorrentes da antiguidade.
CAPÍTULO IV

Exercício da actividade sindical na empresa
Cláusula 17.ª
Princípios gerais

1- A actividade sindical na empresa rege-se pela legislação
aplicável, sem prejuízo do disposto nas cláusulas seguintes.
2- Para os efeitos deste acordo, entende-se por:
a) «AGT» (assembleia geral de trabalhadores), o conjunto
de todos os trabalhadores do mesmo estabelecimento;
b) «CS» (comissão sindical), a organização dos delegados
sindicais do mesmo sindicato, no mesmo estabelecimento;
c) «CI» (comissão intersindical), a organização dos delegados das comissões sindicais no mesmo estabelecimento;
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d) «SS» (secção sindical), o conjunto dos trabalhadores do
mesmo estabelecimento filiados no mesmo sindicato.
Cláusula 18.ª

presa não poderá deliberar sem que tenha sido dado prévio
conhecimento das mesmas aos delegados sindicais ou às CS
ou CI.
Cláusula 20.ª

Reuniões de trabalhadores

1- Os trabalhadores têm direito a reunir-se durante o horário de trabalho, até um período máximo de quinze horas
por ano, que contará, para todos os efeitos, como tempo de
serviço efectivo, sem prejuízo da normalidade da laboração,
nos casos de trabalho por turnos ou de trabalho suplementar,
e desde que, nos restantes casos, assegurem o funcionamento
dos serviços de natureza urgente e essencial.
2- Os trabalhadores poderão reunir-se fora do horário normal de trabalho dentro das instalações da empresa, durante o
período que entenderem necessário, sem prejuízo da normalidade da laboração nos casos de trabalho por turnos ou de
trabalho suplementar.
3- As reuniões de trabalhadores poderão ser convocadas
por um terço ou cinquenta trabalhadores da respectiva comissão sindical do estabelecimento, pela CS, pela CI ou pelo
delegado sindical, quando aquelas não existam.
4- As entidades promotoras das reuniões, nos termos dos
números anteriores, deverão comunicar ao conselho de administração ou a quem as suas vezes fizer e aos trabalhadores
interessados, com a antecedência mínima de 48 horas, a data
e a hora em que pretendem que elas se efectuem, devendo
afixar as respectivas convocatórias.
5- Nos casos de urgência, a comunicação a que se refere
o número anterior deverá ser feita com a antecedência possível.
6- Os membros dos corpos gerentes das organizações sindicais respectivas e os seus representantes que não trabalhem
na empresa podem, desde que devidamente credenciados
pelo sindicato respectivo, participar nas reuniões, mediante
comunicação à empresa com a antecedência mínima de seis
horas.

Direitos e garantias dos delegados sindicais

1- Os delegados sindicais têm direito a desenvolver a
actividade sindical na empresa, nomeadamente a afixar no
interior da mesma textos, convocatórias, comunicações ou
informações relativas à vida sindical e aos interesses socioprofissionais dos trabalhadores, bem como proceder à sua
distribuição, mas sem prejuízo, em qualquer dos casos, da laboração normal da unidade, instalação ou serviço em causa.
2- Os locais de afixação serão reservados pelo conselho de
administração ou por quem as suas vezes fizer, ouvida a CI,
a CS ou os delegados sindicais do estabelecimento.
3- Os delegados sindicais não podem ser transferidos de
local de trabalho sem o seu acordo, salvo quando tal resultar
de extinção ou mudança total ou parcial do estabelecimento
onde presta serviço. A empresa deve comunicar a transferência do trabalhador à estrutura a que este pertence com antecedência igual à da comunicação feita ao trabalhador.
4- Para o exercício da acção sindical na empresa, é atribuído um crédito mensal de cinco horas a cada um dos delegados titulares dos direitos inerentes a essa qualidade.
5- Para os mesmos fins, é atribuído um crédito mensal de
oito horas aos delegados que façam parte da CI.
6- Os delegados que pertençam simultaneamente à CS e à
CI consideram-se abrangidos exclusivamente pelo número
anterior.
7- Sempre que a CI ou a CS pretenda que o crédito de horas de um delegado sindical seja utilizado por outro, indicará
até ao dia 15 de cada mês os delegados que no mês seguinte
irão utilizar os créditos de horas.
Cláusula 21.ª
Número de delegados sindicais

Cláusula 19.ª
Competência dos delegados sindicais

1- Os delegados sindicais e as comissões sindicais (CS)
ou comissões intersindicais (CI) têm competência e poderes
para desempenhar todas as funções que lhes estão atribuídas
neste acordo e na lei, com observância dos preceitos neles
estabelecidos, nomeadamente:
a) Acompanhar e fiscalizar a aplicação das disposições legais e convencionais que tenham repercussões nas condições
de trabalho;
b) Fiscalizar o funcionamento do refeitório, infantário,
creche e outras estruturas de assistência social existentes na
empresa;
c) Analisar e dar parecer sobre qualquer projecto de mudança de local da unidade, instalação ou serviço;
d) Visar os mapas mensais a enviar pela empresa aos sindicatos, os mapas de contribuições para a segurança social e
os documentos das companhias seguradoras que respeitem
ao seguro dos trabalhadores.
2- Sobre as matérias constantes das alíneas b) e c), a em-

1- O número de delegados sindicais de cada sindicato, em
função dos quais, no âmbito de cada comissão sindical, são
atribuídos os créditos de horas referidos na cláusula anterior,
é calculado da forma seguinte:
a) Estabelecimento com menos de 50 trabalhadores sindicalizados - 1;
b) Estabelecimento com 50 a 99 trabalhadores sindicalizados - 2;
c) Estabelecimento com 100 a 199 trabalhadores sindicalizados - 3;
d) Estabelecimento com 200 a 499 trabalhadores sindicalizados - 6;
e) Estabelecimento com 500 ou mais trabalhadores sindicalizados - 6 + (n - 500) / 200.
2- O resultado apurado nos termos da alínea e) do número
anterior será sempre arredondado para a unidade imediatamente superior.
3- As direcções dos sindicatos comunicarão ao conselho
de administração, ou a quem as suas vezes fizer no respectivo estabelecimento, a identificação dos delegados sindicais,
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bem como daqueles que fazem parte das CS e CI, por meio
de carta registada com aviso de recepção, de que será afixada
cópia nos locais reservados às informações sindicais.
4- O procedimento referido no número anterior será igualmente observado nos casos de substituição ou cessação de
funções.
Cláusula 22.ª

Cláusula 26.ª
Direito à greve

Os trabalhadores poderão, nos termos da lei, exercer o
direito de greve, não podendo a empresa impedir o exercício
de tal direito nem os trabalhadores impedir a liberdade de
trabalho aos não aderentes.
CAPÍTULO V

Reuniões

1- A CI, a CS, quando aquela não existir, ou ainda, o delegado sindical, quando aquelas não existirem, reúnem-se com
o conselho de administração ou com quem este designar para
o efeito, sempre que uma ou outra parte o julgarem conveniente.
2- O tempo das reuniões previstas nesta cláusula não pode
ser considerado para o efeito de créditos de horas sempre que
a reunião não seja da iniciativa dos trabalhadores.
Cláusula 23.ª
Instalação das comissões

1- Nos estabelecimentos com mais de 150 trabalhadores,
a empresa é obrigada a pôr à disposição dos delegados sindicais, desde que estes requeiram, a título permanente, um
local situado no interior daqueles ou na sua proximidade,
que seja apropriado para o exercício das suas funções e que
disponha de telefone.
2- Nos estabelecimentos com menos de 150 trabalhadores, a empresa é obrigada a pôr à disposição dos delegados
sindicais, desde que estes o requeiram, um local situado no
interior daqueles ou na sua proximidade, apropriado para o
exercício das suas funções e que disponha de telefone.
Cláusula 24.ª
Direitos e garantias dos dirigentes das organizações sindicais

1- Cada membro da direcção das organizações sindicais
dispõe de um crédito mensal de quatro dias para o exercício
das suas funções.
2- A direcção interessada deverá comunicar com um dia de
antecedência as datas e o número de dias de que os respectivos membros necessitem para o exercício das suas funções,
ou, em caso de impossibilidade, nos dois dias úteis imediatos
ao primeiro dia em que faltarem.
3- Os membros dos corpos gerentes das associações sindicais não podem ser transferidos de local de trabalho sem o
seu acordo, salvo quando tal resultar de extinção ou mudança total ou parcial do estabelecimento onde presta serviço.
A empresa deve comunicar a transferência do trabalhador à
estrutura a que este pertence com antecedência igual à da
comunicação feita ao trabalhador.
Cláusula 25.ª
Quotização sindical

A empresa procederá, nos termos da Lei, à cobrança das
quotizações sindicais e ao seu envio aos sindicatos respectivos, depois de recebidas as declarações individuais dos trabalhadores.

Prestação de trabalho
Cláusula 27.ª
Período normal de trabalho

1- A duração do período normal de trabalho semanal é de
trinta e nove horas, sem prejuízo de horários de duração inferior existentes na empresa.
2- A duração do período normal de trabalho diário é de
oito horas, devendo ser interrompido por um intervalo de duração não inferior a uma hora nem superior a duas horas, de
modo que os trabalhadores não prestem mais de cinco horas
de trabalho consecutivo, ou seis horas de trabalho consecutivo caso aquele período seja superior a dez horas, salvo o
trabalho prestado em regime de turnos.
Cláusula 28.ª
Horário de trabalho

1- Entende-se por «horário de trabalho» a fixação do início
e do termo do período de trabalho diário, bem como a dos
intervalos de descanso diários.
2- Compete à empresa elaborar e estabelecer o horário de
trabalho dos trabalhadores ao seu serviço, de acordo com o
disposto na lei e no presente acordo.
Cláusula 29.ª
Modalidades de horário de trabalho

Para os efeitos deste AE, entende-se por:
a) «Horário fixo» - aquele em que as horas de início e termo do período de trabalho, bem como as dos intervalos de
descanso, são previamente determinadas e fixas;
b) «Horário móvel» - aquele em que as horas de início e
de termo do período de trabalho, bem como as dos intervalos
de descanso, não são fixas, podendo entre o início e o termo
efectivo do período normal de trabalho diário decorrer o período máximo de 15 horas;
c) «Horário flexível» - aquele em que as horas de início e
termo do período de trabalho, bem como as dos intervalos de
descanso, podem ser móveis, havendo, porém, períodos de
trabalho fixos obrigatórios;
d) «Horário de turnos rotativos» - aquele em que existem,
para o mesmo posto de trabalho, dois ou mais horários de
trabalho que se sucedem sem sobreposição que não seja a
estritamente necessária para assegurar a continuidade do trabalho e em que os trabalhadores mudam periódica e regularmente de um horário de trabalho para o subsequente, de
harmonia com uma escala preestabelecida;
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e) «Regime de laboração contínua» - aquele em que a laboração da instalação é ininterrupta, com dispensa de encerramento diário, semanal e nos dias feriados.
Cláusula 30.ª
Turnos

1- Devem ser organizados turnos de pessoal diferente sempre que o período de funcionamento ultrapasse os limites
máximos dos períodos normais de trabalho diário.
2- Aos trabalhadores em regime de turnos que devam permanecer ininterruptamente nos seus postos de trabalho as
empresas fornecerão a refeição em locais apropriados ou
pagarão o respectivo subsídio. Em qualquer das situações,
o tempo para tomar a refeição, num máximo de meia hora, é
considerado tempo de trabalho.
3- Os trabalhadores de turno cujo serviço o permita têm
direito a um intervalo de uma hora, que não se considera
tempo de trabalho.
4- Nenhum trabalhador pode ser mudado de turno senão
após um período de descanso nunca inferior a 24 horas.
5- Os trabalhadores de 3 turnos têm direito a dias de licença nos seguintes termos:
a) Os trabalhadores de turnos com uma antiguidade igual
ou superior a 25 anos terão direito a um dia de licença, em
cada ano, em consequência da efectiva prestação de trabalho
no regime de 3 turnos, o qual será marcado mediante acordo
entre trabalhador e a respectiva hierarquia;
b) Os trabalhadores de turnos com uma antiguidade igual
ou superior a 30 anos terão direito a dois dias de licença, em
cada ano, em consequência da efectiva prestação de trabalho
no regime de 3 turnos, o qual será marcado mediante acordo
entre trabalhador e a respectiva hierarquia.
Cláusula 31.ª
Laboração contínua

1- O período normal de trabalho semanal em laboração
contínua é definido em termos médios, com período de referência anual, e não pode exceder, em média, as 39 horas
de trabalho.
2- Os horários de trabalho são elaborados para períodos de
cinco anos, com rotatividade de todas as equipas, de forma
a obter a mais equitativa distribuição de tempos de trabalho
e de descanso, e com a integração de dezanove ou vinte dias
de férias, por trabalhador, no período de Maio a Setembro,
podendo ainda este período de férias ser repartido em sub-períodos, em que um deles terá, pelo menos, dez dias consecutivos.
2.1- Os restantes dias de férias são gozados em períodos
de sobreposição de horários (reforços ou extra turnos), sem
recurso a trabalho suplementar.
2.2- Podem ser efectuadas trocas de turno no sentido de
facilitar aquela marcação de férias.
3- Os trabalhadores em regime de turnos de laboração
contínua tomam as suas refeições no local de trabalho, não
podem abandonar as instalações respectivas e asseguram o
normal funcionamento do serviço.
4- Os trabalhadores em regime de turnos de laboração con-

tínua recebem o mínimo de onze feriados anuais, sendo pago
um feriado em cada mês, excepto no mês de novembro. Os
feriados trabalhados que excedam os onze, são pagos no final de cada ano.
5- As ausências ao trabalho em dia feriado, relativamente
à escala do horário, deduzem, aos onze dias indicados no
número anterior.
6- Até noventa dias antes de concluído o período dos cinco
anos previstos no número dois a empresa e os representantes
dos trabalhadores podem reunir para analisar eventuais propostas de alteração aos horários de trabalho.
Cláusula 32.ª
Troca de turnos

1- As trocas de turnos previstas na presente cláusula são
trocas efectuadas por iniciativa e no interesse directo dos trabalhadores.
2- São permitidas trocas de turnos entre trabalhadores desde que previamente acordadas entre eles e aceites pela empresa, por períodos de 2 horas, 4 horas ou 8 horas.
3- As trocas de turno não podem determinar:
a) Prestação de trabalho consecutivo com duração superior
a dezasseis horas;
b) Prejuízo para o número de descansos semanais a que o
trabalhador tenha direito por trabalho prestado;
c) Pagamento de qualquer trabalho suplementar ou atribuição de quaisquer descansos compensatórios.
4- As trocas de turno deverão ser «destrocadas» num prazo máximo de 30 dias. Sempre que, em virtude de troca de
turno, o trabalhador preste serviço no seu dia de descanso
semanal, deverá efectuar a «destroca» logo que possível, de
modo que o descanso perdido em virtude da troca seja rapidamente recuperado.
5- Os trabalhadores que pretendam trocar de turnos devem
comunicar, por escrito, o facto à empresa com a máxima antecedência possível ou imediatamente após a troca.
6- O regime desta cláusula é aplicável às trocas entre trabalhadores de turnos e trabalhadores em horário geral desde
que, neste último caso, se trate de trabalhadores cujo elenco
de funções integra a substituição de profissionais em turnos,
nas suas férias, faltas ou impedimentos.
Cláusula 33.ª
Regime de prevenção

1- A empresa pode instituir um sistema de prevenção, remunerado, que porá em funcionamento na medida das necessidades e conveniências de serviço.
2- O regime de prevenção consiste na disponibilidade do
trabalhador para acorrer às instalações a que pertence em
caso de necessidade. A disponibilidade traduz-se na permanência do trabalhador em casa ou em local de fácil acesso,
num raio máximo de 5 km da sua residência, para efeito de
convocação e imediata comparência na instalação a que pertence.
3- A identificação dos trabalhadores que integram o regime de prevenção deve constar de uma escala a elaborar
mensalmente.
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4- O período de prevenção inicia-se imediatamente após o
termo do último período normal de trabalho anterior e finda
imediatamente antes do início do primeiro período normal de
trabalho subsequente.
5- A convocação compete ao superior hierárquico da instalação ou a quem o substituir e deve restringir-se às intervenções necessárias ao funcionamento dessa instalação ou
impostas por situações que afectem a economia da empresa
e que não possam esperar por assistência durante o período
normal de trabalho.
6- O trabalhador procede ao registo da anomalia verificada, bem como da actuação tida para a sua resolução e resultados obtidos, sobre o que a hierarquia se pronuncia de
imediato.
7- O regime de prevenção não se aplica aos trabalhadores
em regime de turnos.
Cláusula 34.ª
Isenção de horário de trabalho

1- O regime de isenção de horário de trabalho é o previsto
na lei.
2- O pagamento do subsídio de isenção de horário de trabalho é também devido no subsídio de férias e no subsídio
de Natal.
Cláusula 35.ª
Trabalho nocturno

1- Considera-se trabalho nocturno o prestado no período
que decorre entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia
imediato.
2- Considera-se igualmente nocturno o trabalho diurno
prestado em antecipação ou prolongamento de um turno
nocturno.
3- Para efeitos do número anterior considera-se nocturno
o turno em que sejam realizadas pelo menos sete horas consecutivas entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia
imediato.

em dia normal de trabalho, descanso ou feriado, os trabalhadores terão direito a um descanso compensatório correspondente a 25 % das horas de trabalho suplementar realizadas.
7- As folgas atribuídas por prestação de trabalho suplementar podem ser gozadas por períodos mínimos de 1 hora.
Cláusula 37.ª
Trabalho suplementar prestado em dia normal de trabalho

1- Se o trabalhador em horário de turnos rotativos prolongar o seu período de trabalho, tem direito a entrar ao serviço
onze horas após ter concluído a prestação de trabalho suplementar, ou a não o iniciar se o prolongamento for superior a
sete horas.
2- O trabalhador tem direito ao fornecimento de refeição
em espécie ou pagamento de almoço ou jantar, nas condições
previstas na cláusula 67.ª, quando o período normal destas
estejam intercalados no período de trabalho suplementar.
3- Para efeitos do número anterior, consideram-se períodos normais de refeição:
a) Almoço - das 12 às 14 horas;
b) Jantar - das 19 às 21 horas.
4- Os trabalhadores em regime de turnos têm direito ao
pagamento de um subsídio de alimentação nos termos da
cláusula 67.ª nos casos de prestação de quatro ou mais horas
de trabalho suplementar em antecipação ou prolongamento
do seu turno.
5- A empresa obriga-se a fornecer transporte sempre que
o trabalhador preste trabalho suplementar e desde que não
disponha do seu transporte habitual.
6- Nos casos de prestação de trabalho suplementar em que
o trabalhador não disponha do seu transporte habitual, a empresa garantirá o transporte, desde o local da sua residência
até à instalação fabril a que pertence, e desta para aquele, ou
em alternativa, caso o trabalhador assim o deseje, pagará o
valor de 0,35 € por km quando deslocados em automóvel
próprio, nos termos em vigor no grupo NVG.
Cláusula 38.ª

Cláusula 36.ª

Trabalho suplementar prestado em dia de descanso semanal ou
feriado

Trabalho suplementar

1- Considera-se trabalho suplementar todo aquele que é
prestado fora do horário de trabalho.
2- O trabalho suplementar só poderá ser prestado:
a) Quando a empresa tenha de fazer face a acréscimos
eventuais de trabalho;
b) Em caso de força maior, ou quando se torne indispensável para prevenir ou reparar prejuízos graves para a empresa.
3- Ocorrendo os motivos previstos no número anterior, o
trabalho suplementar é prestado segundo indicação da hierarquia feita com a máxima antecedência possível.
4- Os trabalhadores podem recusar-se a prestar trabalho
suplementar desde que invoquem motivos atendíveis.
5- A prestação de trabalho suplementar rege-se pelo regime estabelecido na lei, sem prejuízo do disposto nas cláusulas 37.ª e 38.ª
6- No caso de prestação de trabalho suplementar prestado

1- O trabalho suplementar prestado em dia de descanso semanal dá direito a descanso nos termos da lei.
2- O trabalho prestado em regime de turnos, em prolongamento do período normal de trabalho que coincida com
dia de folga, dá direito a descanso compensatório desde que
o período de prolongamento seja igual ou superior a quatro
horas.
3- A empresa obriga-se a fornecer transporte sempre que
o trabalhador preste trabalho em dia de descanso ou feriado
que deva gozar, desde que não disponha do seu transporte
habitual.
4- Os trabalhadores têm direito ao pagamento de um subsídio de alimentação, nos termos da cláusula 67.ª, nos casos de
prestação de quatro ou mais horas consecutivas de trabalho
suplementar.
5- A empresa garantirá o transporte, desde o local da sua
residência até à instalação fabril a que pertence, e desta para
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aquele, ou em alternativa, caso o trabalhador assim o deseje,
pagará o valor de 0,35 € por Km quando deslocados em automóvel próprio, nos termos em vigor no grupo NVG.
Cláusula 39.ª
Trabalho em tempo parcial

Sem prejuízo de condições mais favoráveis estabelecidas
em contrato individual, os trabalhadores que prestem serviço
em regime de tempo parcial têm direito à retribuição base e
demais prestações complementares, na proporção do tempo
de trabalho prestado relativamente ao horário de trabalho de
maior duração praticado na empresa para trabalhadores da
mesma categoria profissional em regime de tempo inteiro,
com excepção do subsídio de refeição que será pago por
inteiro sempre que a prestação de trabalho for superior a 4
horas diárias.
CAPÍTULO VI

Suspensão da prestação de trabalho
Cláusula 40.ª
Descanso semanal

1- Os dias de descanso semanal obrigatório e complementar são, respectivamente, o domingo e o sábado, salvo nos
casos previstos nos números seguintes.
2- Os dias de descanso dos trabalhadores em regime de
turnos são os previstos na respectiva escala.
3- Sempre que o funcionamento das instalações o justifique, para assegurar a continuidade do serviço, ou haja acordo da maioria dos trabalhadores abrangidos, podem ser organizadas escalas de descanso semanal diferente do previsto no
número anterior, devendo, porém, um dos dias de descanso
coincidir, periodicamente, com o domingo.
Cláusula 41.ª
Feriados

1- São feriados obrigatórios os que se encontram previstos
na lei.
2- Além dos feriados obrigatórios são observados a Terça-Feira de Carnaval, e o feriado municipal onde se situa o
local de trabalho.
3- Na véspera de Natal (24 de dezembro) será concedida
tolerância de ponto aos trabalhadores que possam ser dispensados do serviço. Os trabalhadores indispensáveis ao funcionamento dos serviços, que prestem serviço nesse dia, podem
optar pelo gozo de uma folga, em dia a acordar com a hierarquia, ou receber um acréscimo de retribuição correspondente
a um dia de salário normal na proporcionalidade do tempo de
trabalho prestado.
Cláusula 42.ª
Férias

1- Os trabalhadores abrangidos por este acordo têm direito

a gozar, em cada ano civil, e sem prejuízo da retribuição, um
período de férias igual a 25 dias úteis.
2- O direito a férias adquire-se com a celebração de contrato de trabalho e vence-se no dia 1 de janeiro de cada ano
civil, salvo o disposto nos números seguintes.
3- No ano da contratação, o trabalhador tem direito, após
seis meses completos de execução do contrato, a gozar dois
dias úteis de férias por cada mês de duração do contrato, até
ao máximo de 20 dias úteis.
4- No caso de sobrevir o termo do ano civil antes de decorrido o prazo referido no número anterior ou antes de gozado
o direito a férias, pode o trabalhador usufrui-lo até 30 de Junho do ano civil subsequente, sem prejuízo do gozo integral
das férias vencidas em 1 de janeiro deste último ano.
5- O trabalhador admitido com contrato cuja duração total
não atinja seis meses tem direito a gozar dois dias úteis de
férias por cada mês completo de duração do contrato.
6- Para efeitos de férias, são úteis os dias da semana de
segunda-feira a sexta-feira, com excepção dos feriados, não
podendo as férias ter início ou termo em dia de descanso
semanal do trabalhador.
7- Caso os dias de descanso do trabalhador coincidam com
dias úteis, são considerados para efeitos do cálculo dos dias
de férias, em substituição daqueles, os sábados e os domingos que não sejam feriados.
Cláusula 43.ª
Marcação do período de férias

1- A marcação do ou dos períodos de férias deve ser feita
por mútuo acordo entre a empresa e os trabalhadores.
2- Para os efeitos do número anterior, os trabalhadores
apresentarão à empresa, por intermédio da hierarquia e entre
os dias 1 de janeiro e 15 de março de cada ano, um boletim
de férias com a indicação das datas pretendidas.
3- Na falta de acordo, cabe à empresa a marcação das férias, nos termos e períodos previstos na lei.
4- Aos trabalhadores da empresa pertencendo ao mesmo
agregado familiar deverá ser concedida, sempre que possível, a faculdade de gozar as suas férias simultaneamente.
5- Os dias de férias são marcados em dias completos, mas
podem ser gozados em meios-dias, num máximo de quatro
meios-dias por ano, por iniciativa do trabalhador, mediante
acordo entre este e a empresa.
6- O mapa de férias deve ser elaborado até 15 de abril de
cada ano e afixado nos locais de trabalho entre esta data e 31
de outubro.
Cláusula 44.ª
Acumulação de Férias

1- As férias são gozadas no ano civil em que se vencem,
sem prejuízo no disposto nos números seguintes.
2- As férias podem ser gozadas até 30 de abril do ano civil seguinte, em cumulação ou não com férias vencidas no
início deste, por acordo entre empregador e trabalhador ou
sempre que este as pretenda gozar com familiar residente no
estrangeiro.
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3- Pode ainda ser cumulado o gozo de metade do período
de férias vencido no ano anterior com o vencido no ano em
causa, mediante acordo entre empregador e trabalhador.
Cláusula 45.ª
Alteração ou interrupção do período de férias

1- A alteração pela empresa dos períodos de férias já estabelecidos, bem como a interrupção dos já iniciados, é permitida com fundamento em exigências imperiosas do seu funcionamento, tendo o trabalhador direito a ser indemnizado
dos prejuízos que comprovadamente haja sofrido na pressuposição de que gozaria integralmente o período de férias em
causa na época fixada.
2- A interrupção das férias não pode prejudicar o gozo seguido de metade do período a que o trabalhador tenha direito.
3- Haverá lugar a alteração do período de férias sempre
que o trabalhador, na data prevista para o seu início, esteja
temporariamente impedido por facto que não lhe seja imputável, cabendo à empresa, na falta de acordo, a nova marcação do novo período de férias.
4- Terminado o impedimento antes de decorrido o período
anteriormente marcado, o trabalhador gozará os dias de férias ainda compreendidos neste, aplicando-se quanto à marcação dos dias restantes o disposto no número anterior.

do em ano anterior, o trabalhador tem direito a dois dias úteis
de férias por cada mês de trabalho nesse ano, cujo gozo pode
ter lugar após 6 meses completos de trabalho.
3- No caso de sobrevir o termo do ano civil antes de decorrido o prazo referido no número anterior ou de gozado o
direito a férias, previsto no número 1, pode a empresa marcar
as férias para serem gozadas até 30 de junho do ano civil
subsequente.
Cláusula 48.ª
Violação do direito a férias

No caso de a empresa obstar ao gozo das férias nos termos previstos no presente acordo, o trabalhador receberá, a
título de indemnização, o triplo da retribuição correspondente ao período em falta, que deverá obrigatoriamente ser gozado no 1.º trimestre do ano civil subsequente.
Cláusula 49.ª
Exercício de outra actividade durante as férias

Cláusula 46.ª

1- O trabalhador não pode exercer durante as férias qualquer outra actividade remunerada, salvo se já a viesse exercendo cumulativamente com conhecimento da empresa ou
esta o autorizar a isso.
2- A contravenção ao disposto no número anterior tem as
consequências previstas na lei.

Doença no período de férias

Cláusula 50.ª

1- Em caso de doença do trabalhador, de parto ocorrido
durante o período de férias ou das ausências previstas no regime legal de parentalidade, são as mesmas suspensas desde
que o empregador seja do facto informado, prosseguindo,
logo após a alta, o gozo dos dias de férias compreendidos
ainda naquele período ou, no caso de parto ou licenças do
regime de parentalidade, após o termo do período da licença,
salvo acordo em contrário entre a empresa e o trabalhador.
2- Na falta de acordo quanto às novas datas, a marcação
dos dias de férias ainda não gozados cabe à empresa. No
caso de ocorrer o termo do ano civil antes do seu gozo o
trabalhador poderá usufrui-los até 30 de abril do ano subsequente.
3- A prova da situação de doença pode ser feita por estabelecimento hospitalar, por declaração do centro de saúde
ou por atestado médico, sem prejuízo, neste último caso, do
direito de fiscalização por médico da Segurança Social a requerimento da empresa, e do acompanhamento por médico
indicado pela empresa.
Cláusula 47.ª
Férias e impedimentos prolongados

1- No ano da suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado respeitante ao trabalhador, se se verificar a impossibilidade total ou parcial do gozo do direito
a férias já vencido, o trabalhador terá direito à retribuição
correspondente ao período de férias não gozado e respectivo
subsídio.
2- No ano da cessação do impedimento prolongado, inicia-

Faltas

1- Falta é a ausência do trabalhador no local de trabalho e
durante o período em que devia desempenhar a actividade a
que está adstrito.
2- Nos casos de ausência do trabalhador por períodos inferiores ao período de trabalho a que está obrigado, os respectivos tempos são adicionados para determinação dos períodos
normais de trabalho diário em falta.
Cláusula 51.ª
Faltas justificadas

Consideram-se justificadas, nos termos da lei e deste
acordo, as seguintes faltas:
a) As dadas durante 15 dias seguidos por altura do casamento;
b) As dadas por falecimento de cônjuge não separado de
pessoas e bens, pessoa que viva em situação análoga à do
cônjuge, ou pais, filhos, sogros, genros, noras, padrasto, madrasta e enteados, até 5 dias consecutivos;
c) As dadas por falecimento de avós, bisavós e graus seguintes, netos, bisnetos e graus seguintes e afins dos mesmos
graus, irmãos ou cunhados ou ainda de pessoa que viva em
comunhão de vida e habitação com o trabalhador, até 2 dias
consecutivos;
d) As motivadas pela prestação de provas em estabelecimento de ensino, de acordo com a lei;
e) As motivadas por impossibilidade de prestar trabalho,
devido a facto que não seja imputável ao trabalhador, nomeadamente observância de prescrição médica no seguimento
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de recurso a técnica de procriação medicamente assistida,
doença e consulta ou exames médicos e tratamentos, acidente ou cumprimento de obrigações legais, conforme convocatória ou notificação expressa das entidades competentes;
f) As motivadas pela necessidade de prestação de assistência inadiável e imprescindível a membros do seu agregado familiar, nos termos e limites legais e conforme certidão
médica invocando o carácter inadiável e imprescindível da
assistência;
g) As ausências não superiores a 4 horas e só pelo tempo
estritamente necessário, justificadas pelo responsável pela
educação do menor, uma vez por trimestre, para deslocação
à escola tendo em vista inteirar-se da situação educativa do
filho menor;
h) As dadas por trabalhador eleito para as estruturas de representação colectiva, nos termos deste AE e da lei;
i) As que por lei forem como tal qualificadas, nomeadamente as inerentes ao exercício da actividade de bombeiro
voluntário, socorros a náufragos e as resultantes da doação
de sangue, a título gracioso, nos termos da legislação em vigor.
j) As prévia ou posteriormente autorizadas pela empresa.

4- O valor da hora de retribuição normal para efeito de
desconto de faltas justificadas que determinam perda de retribuição, é calculado pela fórmula da cláusula 59.ª
Cláusula 54.ª
Faltas injustificadas

1- Consideram-se injustificadas as faltas não previstas na
cláusula 51.ª, bem como as que não forem comunicadas nos
termos da cláusula 52.ª
2- Nos termos das disposições legais aplicáveis, as faltas
injustificadas determinam sempre perda da retribuição correspondente ao período de ausência, o qual será descontado,
para todos os efeitos, na antiguidade do trabalhador.
3- Tratando-se de faltas injustificadas a um ou meio período de trabalho diário, o período de ausência a considerar para
efeitos do número anterior abrangerá os dias ou meios-dias
de descanso ou feriados imediatamente anteriores ou posteriores ao dia ou dias de falta.
4- O valor da hora de retribuição normal para efeito de
desconto de faltas injustificadas é calculado pela fórmula da
cláusula 59.ª
Cláusula 55.ª

Cláusula 52.ª

Efeitos das faltas no direito a férias

Participação e justificação de faltas

1- As faltas, quando previsíveis, serão comunicadas ao superior hierárquico com a antecedência mínima de cinco dias.
2- Quando imprevisíveis, as faltas serão obrigatoriamente
comunicadas logo que possível.
3- O incumprimento do disposto nos números anteriores
torna as faltas injustificadas.
4- A empresa pode, em qualquer caso de falta justificada,
exigir ao trabalhador prova dos factos invocados para a justificação.

1- As faltas não têm qualquer efeito sobre o direito a férias
do trabalhador, salvo o disposto no número seguinte.
2- Nos casos em que as faltas determinem perda de retribuição, esta poderá ser substituída, se o trabalhador expressamente assim o preferir, por perda de dias de férias na proporção de um dia de férias por cada dia em falta, desde que
seja salvaguardado o gozo efectivo de 20 dias úteis de férias
ou da correspondente proporção se se tratar de férias no ano
de admissão.
Cláusula 56.ª

Cláusula 53.ª

Impedimentos prolongados

Consequências das faltas justificadas

1- As faltas justificadas não determinam perda ou prejuízo
de quaisquer direitos ou regalias do trabalhador, salvo o disposto no número seguinte.
2- Determinam perda de retribuição as seguintes faltas,
ainda que justificadas:
a) Por motivo de doença, desde que o trabalhador beneficie de um regime de segurança social de protecção na doença
e já tenha adquirido o direito ao respectivo subsídio;
b) Por motivo de acidente no trabalho, desde que o trabalhador tenha direito a qualquer subsídio ou seguro;
c) As autorizadas ou aprovadas pela empresa com menção
expressa de desconto na retribuição;
d) As previstas na alínea f) da cláusula 51.ª;
3- Nos casos previstos na alínea e) da cláusula 51.ª, se o
impedimento do trabalhador se prolongar efectiva ou previsivelmente para além de um mês, aplica-se o regime da
suspensão da prestação de trabalho por impedimento prolongado.

1- Quando o trabalhador esteja temporariamente impedido
por facto que não lhe seja imputável, nomeadamente doença
ou acidente, e o impedimento se prolongue por mais de um
mês, cessam os direitos, deveres e garantias das partes, na
medida em que pressuponham a efectiva prestação de trabalho.
2- O tempo de suspensão conta-se para efeitos de antiguidade, conservando o trabalhador o direito ao lugar, com a
categoria e demais regalias a que tinha direito no termo da
suspensão.
3- Terminado o impedimento que deu origem à suspensão
do contrato de trabalho, deve o trabalhador apresentar-se na
empresa para retomar o serviço, no dia útil de trabalho imediato, sob pena de perda de direito ao lugar.
4- O contrato caducará a partir do momento em que se torne certo que o impedimento é definitivo.
5- O impedimento prolongado não prejudica a caducidade
do contrato de trabalho no termo do prazo pelo qual tenha
sido celebrado.
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6- A suspensão não prejudica o direito de durante ela qualquer das partes rescindir o contrato, ocorrendo justa causa.
CAPÍTULO VII

Retribuição do trabalho
Cláusula 57.ª
Retribuição base

As retribuições base mensais mínimas devidas aos trabalhadores pelo seu período normal de trabalho são as definidas
nas bandas salariais constantes do anexo II ao presente AE.
Cláusula 58.ª
Tempo e forma de pagamento

O pagamento da retribuição deve ser efectuado por meio
de transferência bancária até ao último dia útil de cada mês,
nos termos da lei, salvo se o trabalhador, desejando receber
por qualquer outro meio legal de pagamento, expressamente
o solicitar.
Cláusula 59.ª
Determinação da retribuição horária

1- O valor da retribuição horária, para todos os efeitos deste acordo, é calculado pela aplicação da fórmula seguinte:
Retribuição horária =

Rm x 12
52 x n

Cláusula 61.ª
Subsídio de Natal

1- Os trabalhadores abrangidos pelo presente acordo têm
direito a receber pelo Natal, independentemente da assiduidade, um subsídio de valor correspondente a um mês de
retribuição base, subsídio de turno e isenção de horário de
trabalho.
2- O subsídio referido no número anterior será pago com a
retribuição de novembro, sendo o seu montante determinado
pelos valores a que tenha direito nesse mês.
3- O valor do subsídio será proporcional ao tempo de serviço prestado nesse ano civil, nas seguintes situações:
a) No ano de admissão do trabalhador;
b) No ano da cessação do contrato de trabalho;
c) Em caso de suspensão do contrato de trabalho, salvo se
por facto respeitante ao empregador, caso em que será pago
por inteiro.
4- Sempre que durante o ano a que corresponde o subsídio
de Natal o trabalhador aufira retribuição superior à sua retribuição normal, nomeadamente em virtude de substituição,
tem direito a um subsídio de Natal que integre a sua retribuição normal, acrescida de tantos duodécimos da diferença entre aquelas retribuições quantos os meses completos de serviço em que tenha auferido a superior, até 31 de dezembro.
Cláusula 62.ª
Retribuição do trabalho nocturno

onde Rm é o valor da retribuição base mensal, acrescida do
subsídio de turno e da retribuição por isenção de horário de
trabalho, quando a eles houver lugar e n é o período normal
de trabalho semanal.
Cláusula 60.ª

A retribuição do trabalho nocturno será superior em
25 % à retribuição a que dá direito o trabalho correspondente
prestado durante o dia.
Cláusula 63.ª
Trabalho suplementar

1- O trabalho suplementar é pago de acordo com os coeficientes indicados no quadro abaixo:

Subsídio de turno

1- Os trabalhadores que prestam serviço em regime de turnos têm direito a receber, mensalmente, um subsídio calculado nos seguintes termos:
a) Regime de dois turnos com folga fixa - 10 % da retribuição base;
b) Regime de dois turnos com folga variável - 15 % da
retribuição base;
c) Regime de três turnos sem laboração contínua - 20 % da
retribuição base;
d) Regime de três turnos com laboração contínua - 25 %
da retribuição base.
2- Os subsídios de turno indicados no número anterior incluem a retribuição por trabalho nocturno.
3- Estes subsídios são devidos quando os trabalhadores se
encontrem em gozo de férias.
4- Os subsídios previstos nesta cláusula vencem-se no fim
de cada mês e são devidos a cada trabalhador em relação e
proporcionalmente ao serviço prestado em regime de turnos
no decurso do mês, bem como proporcionalmente ao tempo
trabalhado nesse regime durante o ano, no caso do subsídio
de Natal.

Tipo das horas em trabalho suplementar
Dia útil diurno
Dia útil nocturno
Dia de folga/descanso
Dia feriado

Coeficiente

1.ª hora

1,50

Horas subsequentes

1,75

1.ª hora

1,75 a)

Horas subsequentes

2,00 a)

Diurna
Nocturna
Diurna
Nocturna

2,25
2,375 a)
2,40
2,40 a)

a) Inclui sub. trabalho nocturno.

2- O trabalho prestado em dia feriado será calculado de
acordo com a seguinte fórmula:
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T(tf) = Tempo de trabalho prestado em dia feriado
Cláusula 64.ª
Abono para falhas

1- Ao trabalhador que exerça e enquanto exerça funções
de caixa, cobrança ou pagamentos, tendo à sua guarda e responsabilidade valores em numerário, será atribuído um abono mensal para falhas de 58,39 €.
2- Não tem direito ao abono para falhas o trabalhador que,
nos termos do n.º 1, movimente verba inferior a 588,38 €
mensais, em média anual.
3- Nos meses incompletos de serviço o abono para falhas
será proporcional ao período em que o trabalhador exerça
aquelas funções.

plementar, que confiram direito à atribuição do subsídio de
alimentação é, também, aplicável o disposto no número 3.
5- Os trabalhadores que, por motivo de faltas injustificadas, não tenham prestado trabalho no período de trabalho
imediatamente anterior à refeição não terão direito a esta
nem ao subsídio respectivo.
6- Considera-se que os trabalhadores têm direito a uma refeição nos termos dos números anteriores quando prestem
trabalho durante quatro ou mais horas entre as 0 e as 8 horas.
CAPÍTULO VIII

Disciplina
Cláusula 68.ª

Cláusula 65.ª

Poder disciplinar

Retribuição e subsídio de férias

1- A retribuição correspondente ao período de férias não
pode ser inferior à que os trabalhadores receberiam se estivessem em serviço efectivo.
2- Além da retribuição prevista no número anterior, os
trabalhadores têm ainda direito a um subsídio de férias de
valor igual a um mês de retribuição, calculado nos termos da
cláusula 59 ª, que será pago no mês de junho; o subsídio de
férias será pago com a retribuição do mês anterior ao início
das férias logo que o trabalhador goze, pelo menos, cinco ou
quatro dias úteis, se estiver integrado em horário geral ou
turnos de laboração contínua, respectivamente.
3- No ano da admissão, da cessação do contrato ou da
sua interrupção por impedimento prolongado respeitante ao
trabalhador, o valor do subsídio de férias corresponderá aos
dias de férias a que o trabalhador tiver direito.
Cláusula 66.ª
Efeitos da cessação do contrato de trabalho

1- Cessando o contrato de trabalho, por qualquer forma, o
trabalhador terá direito a receber:
a) A retribuição correspondente às férias vencidas e não
gozadas, bem como o respectivo subsídio;
b) A retribuição correspondente a um período de férias
proporcional ao tempo de serviço prestado no ano da cessação, bem como ao respectivo subsídio.
Cláusula 67.ª

1- A empresa tem poder disciplinar sobre os trabalhadores
que se encontrem ao seu serviço, de acordo com as normas
estabelecidas no presente acordo e na lei.
2- A empresa exerce o poder disciplinar por intermédio do
conselho de administração ou dos superiores hierárquicos do
trabalhador mediante delegação daquele.
3- A acção disciplinar exerce-se obrigatoriamente mediante processo disciplinar, salvo se a sanção for a repreensão
simples.
Cláusula 69.ª
Infracção, procedimento e prescrição

1- Considera-se «infracção disciplinar» a violação culposa
pelo trabalhador dos deveres que lhe são impostos pelas disposições legais aplicáveis e por este acordo.
2- O procedimento disciplinar deve iniciar-se nos 60 dias
subsequentes àquele em que o conselho de administração,
ou o superior hierárquico com competência disciplinar, teve
conhecimento da infracção.
3- A infracção disciplinar prescreve ao fim de um ano a
contar do momento em que teve lugar, salvo se os factos
constituírem igualmente crime, caso em que são aplicáveis
os prazos prescricionais da lei penal ou logo que cesse o contrato de trabalho.
4- Com excepção do previsto no número 3 desta cláusula o procedimento disciplinar prescreve decorrido um ano
contado da data em que é instaurado quando, nesse prazo, o
trabalhador não seja notificado da decisão final.

Subsídio de alimentação

1- Aos trabalhadores será fornecida uma refeição em espécie por cada dia de trabalho prestado, nos locais de actividade onde for possível a sua confecção.
2- As refeições fornecidas em espécie pela empresa devem
ter níveis equivalentes para todos os trabalhadores, seja qual
for o local de trabalho, e ser servidas em condições de higiene e conforto.
3- Quando não haja possibilidade de fornecimento de refeição em espécie, cada trabalhador terá direito a um subsídio de 7,85 € por cada dia de trabalho prestado.
4- Às situações decorrentes da prestação de trabalho su-

Cláusula 70.ª
Sanções disciplinares

1- As sanções disciplinares aplicáveis no âmbito deste AE
são as seguintes:
a) Repreensão;
b) Repreensão registada;
c) Perda de dias de férias;
d) Suspensão do trabalho com perda de retribuição e de
antiguidade;
e) Despedimento sem qualquer indemnização ou compensação.
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2- A perda de dias de férias não pode pôr em causa o gozo
de 20 dias úteis de férias.
3- A suspensão do trabalho com perda de retribuição não
pode exceder trinta dias por cada infracção e, em cada ano
civil, o total de noventa dias.
4- Para efeitos de graduação das sanções disciplinares, deverá atender-se à natureza e gravidade da infracção, ao grau
de culpa, ao comportamento do trabalhador, à sua personalidade e às condições particulares de serviço em que possa
ter-se encontrado no momento da infracção, à prática disciplinar da empresa e demais circunstâncias relevantes.
Cláusula 71.ª
Processo disciplinar

1- O exercício do poder disciplinar implica a averiguação
dos factos, circunstâncias ou situações em que a alegada violação foi praticada, mediante processo disciplinar a desenvolver nos termos da lei e dos números seguintes.
2- A empresa deve comunicar a instauração do processo
ao trabalhador, à comissão de trabalhadores e, caso o trabalhador seja representante sindical, à respectiva associação
sindical.
3- Devem ser asseguradas ao trabalhador as seguintes garantias de defesa:
a) Na inquirição, o trabalhador a que respeita o processo
disciplinar, querendo, será assistido por dois trabalhadores
por ele escolhidos;
b) A acusação tem de ser fundamentada na violação das
disposições legais aplicáveis, de normas deste acordo ou dos
regulamentos internos da empresa e deve ser levada ao conhecimento do trabalhador através de nota de culpa remetida
por carta registada com aviso de recepção;
c) Na comunicação da nota de culpa deve o trabalhador
ser avisado de que a empresa pretende aplicar-lhe a sanção
de despedimento com justa causa, se tal for a intenção daquela, e esclarecido de que com a sua defesa deve indicar as
testemunhas e outros meios de prova de que se queira servir;
d) O prazo de apresentação da defesa é de 10 dias úteis a
contar da recepção da nota de culpa;
e) Devem ser inquiridas as testemunhas indicadas pelo trabalhador, com os limites fixados na lei;
f) Após a recepção da resposta à nota de culpa ou a conclusão das diligências probatórias, será apresentada cópia do
processo à comissão de trabalhadores e, caso o trabalhador
seja representante sindical, à respectiva associação sindical,
que podem, no prazo de 10 dias úteis, fazer juntar ao processo o seu parecer fundamentado;
g) O conselho de administração, ou em quem ele delegar,
deve ponderar todas as circunstâncias, fundamentar a decisão e referenciar na mesma as razões aduzidas pela entidade
mencionada na alínea anterior que se tiver pronunciado, devendo proferir decisão no prazo de 30 dias após a conclusão
das diligências probatórias;
h) A decisão do processo deve ser comunicada ao trabalhador, por escrito, com indicação dos fundamentos considerados provados.
4- O trabalhador arguido em processo disciplinar pode ser

suspenso preventivamente até decisão final, nos termos da
lei, mantendo, porém, o direito à retribuição e demais regalias durante o tempo em que durar a suspensão preventiva.
5- A decisão de despedimento é comunicada ao trabalhador e, por cópia ou transcrição, à comissão de trabalhadores
ou ao sindicato respectivo.
6- A execução da sanção disciplinar caduca decorridos três
meses após a decisão ou decorridos três meses de trabalho,
no caso de impedimento prolongado por facto imputável ao
trabalhador.
7- O trabalhador, por si ou pelo seu representante, pode
recorrer da decisão do processo disciplinar para o tribunal
competente.
8- Só serão atendidos para fundamentar o despedimento
com justa causa os factos para o efeito expressamente invocados na comunicação prevista na alínea h) do número 3.
CAPÍTULO IX

Condições particulares de trabalho
SECÇÃO I
Parentalidade
Cláusula 72.ª
Regime da parentalidade

lei.

O regime de protecção da parentalidade é o previsto na
SECÇÃO II
Trabalhadores estudantes
Cláusula 73.ª
Trabalhadores-estudantes

O regime de protecção do trabalhador-estudante é o previsto na lei.
CAPÍTULO X

Segurança e saúde no trabalho
Cláusula 74.ª
Segurança no trabalho

A empresa assegurará, nos termos da lei e normas técnicas aplicáveis, condições mínimas de segurança, higiene e
saúde no trabalho aos seus trabalhadores.
Cláusula 75.ª
Obrigações da empresa

1- A empresa assegurará aos trabalhadores condições de
segurança, higiene e saúde em todos os aspectos relaciona-
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dos com o trabalho.
2- Para efeitos do número anterior, a empresa aplicará as
medidas necessárias tendo em conta as políticas, os princípios e as técnicas previstos na legislação nacional sobre esta
matéria.
3- Para aplicação das medidas necessárias no campo da
segurança, higiene e saúde no trabalho (SHST) a empresa
deverá assegurar o funcionamento de um serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho, dotado de pessoal certificado
e de meios adequados e eficazes, tendo em conta os riscos
profissionais existentes nos locais de trabalho.
4- Para promoção e avaliação das medidas aplicadas no
domínio da SHST deve a empresa assegurar a informação,
consulta e participação dos trabalhadores, das suas organizações representativas, assim como dos seus representantes
na empresa.
5- A empresa actuará de forma a facilitar e garantir a eleição, funcionamento e organização das actividades dos representantes dos trabalhadores para a segurança, higiene e
saúde no trabalho (RT-SHST) e das comissões de higiene
e segurança no trabalho (CHST) na empresa e nas relações
destes representantes dos trabalhadores com o exterior, de
acordo com a lei.
6- Aos trabalhadores deve ser dada informação e formação
adequada e suficiente em todos os domínios da SHST, tendo
em conta as respectivas funções e o posto de trabalho.
7- A empresa deverá ainda proporcionar condições para
que os RT-SHST e os membros das CHST na empresa possam receber informação e formação adequada, concedendo,
para tanto, se necessário licença sem retribuição.
8- A empresa não pode prejudicar, de qualquer forma, os
trabalhadores pelas suas actividades na SHST ou em virtude
de estes se terem afastado do seu posto de trabalho ou de
uma área perigosa, em caso de perigo grave e imediato, ou
por terem adoptado medidas para a sua própria segurança ou
de outrem.
9- Os encargos financeiros provenientes das actividades da
SHST na empresa deverão ser assegurados na íntegra por
esta, nomeadamente as actividades dos representantes dos
trabalhadores.
Cláusula 76.ª
Obrigações dos trabalhadores

1- Os trabalhadores são obrigados a cumprir as prescrições
da SHST estabelecidas nas disposições legais ou convencionais aplicáveis e as instruções determinadas com esse fim
pelo empregador.
2- É obrigação dos trabalhadores zelar pela sua segurança
e saúde, bem como pela segurança e saúde das outras pessoas que possam ser afectadas pelas suas acções ou omissões
no trabalho.
3- Os trabalhadores deverão cooperar na empresa, estabelecimento ou serviço para melhoria do sistema de segurança,
higiene e saúde no trabalho.
4- É obrigação dos trabalhadores participarem nas actividades, procurarem a informação e receberem a formação
sobre todos os aspectos relacionados com a SHST, assim

como comunicar imediatamente ao superior hierárquico ou,
não sendo possível, aos RT-SHST, previstos na cláusula 78.ª
e 80.ª, as avarias e deficiências por si detectadas que se lhes
afigurem susceptíveis de originar perigo grave e iminente,
bem como qualquer defeito verificado nos sistemas de protecção.
Cláusula 77.ª
Equipamento de protecção

1- A atribuição de equipamento de protecção, incluindo
vestuário, terá em consideração os riscos existentes nos locais de trabalho e será objecto de regulamentação específica.
2- Incorre em infracção disciplinar grave o trabalhador que
não utilize o equipamento de protecção posto à sua disposição, ou não cumpra as regras de segurança em vigor.
3- Para além do disposto no número anterior, o não uso do
equipamento de protecção em caso de acidente tem como
consequência a não reparação dos danos causados ao trabalhador, nos termos da lei.
4- A empresa suportará, de acordo com a lei e as suas regras internas, os encargos com a distribuição, uso e deterioração do equipamento de segurança, nomeadamente quando
ocasionado por acidente de trabalho não doloso ou uso inerente ao trabalho prestado
Cláusula 78.ª
Comissões de higiene e Segurança no Trabalho

1- Com o fim de criar um espaço de diálogo e concertação social ao nível da empresa, para as questões de segurança, higiene e saúde nos locais de trabalho, serão criadas as
CHST, em cada estabelecimento fabril.
2- As CHST são comissões de composição numérica variável, paritárias, de representação dos trabalhadores e da
empresa, e com acção exclusiva no interior do respectivo
estabelecimento.
3- São constituídas pelos RT-SHST referidos no artigo
anterior, com respeito pelo princípio da proporcionalidade
e por igual número de representantes da entidade patronal, a
indicar por esta.
4- A composição do número de elementos efectivos e suplentes, as formas de funcionamento e de financiamento, a
distribuição de tarefas, o número de reuniões, a localização
da sua sede e todos os outros aspectos relacionados com a
sua actividade, deverão constar de um regulamento interno a
acordar entre todos os elementos que compõem a CHST na
sua primeira reunião.
5- O trabalho de membro da comissão de higiene e segurança não substitui as tarefas decorrentes de acção profissional dos serviços de segurança nem dos RT-SHST previstos
na lei.
Cláusula 79.ª
Atribuições das comissões de higiene e segurança

As comissões de higiene e segurança têm, entre outras as
seguintes atribuições:
a) Verificar o cumprimento das disposições legais e con-
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vencionais e outras instruções que respeitam à higiene, segurança, salubridade e comodidade no trabalho;
b) Apreciar as sugestões dos trabalhadores e as suas reclamações sobre questões de higiene, segurança, salubridade e
comodidade no trabalho;
c) Promover que os trabalhadores admitidos pela primeira
vez ou mudados de posto de trabalho recebam formação, a
instrução e os conselhos necessários em matéria de higiene,
segurança e salubridade e comodidade no trabalho;
d) Promover que todos os regulamentos, instruções, avisos e outros documentos, de carácter oficial ou emanados
da direcção da empresa sejam levados ao conhecimento dos
trabalhadores, sempre que a estes interessem directamente,
devendo ser afixados em lugares próprios, bem visíveis;
e) Examinar as circunstâncias e as causas de cada um dos
acidentes ocorridos, elaborando relatórios de conclusões,
podendo proceder à sua divulgação caso o entendam necessário;
f) Colaborar com os serviços médicos e sociais da empresa e com os serviços de primeiros socorros;
g) Informar periodicamente os trabalhadores da actividade
desenvolvida;
h) Efectuar inspecção periódica a todas as instalações e a
todo o material de interesse para assegurar a higiene, segurança, salubridade e comodidade no trabalho;
i) Providenciar para que seja mantido em boas condições
de utilização todo o equipamento de combate a incêndios.
Cláusula 80.ª
Representantes dos trabalhadores para a segurança, higiene e saúde
no trabalho

1- Os trabalhadores têm direito nos termos da Lei, a elegerem e a ser eleitos RT-SHST.
2- É direito das organizações sindicais participarem e intervirem na empresa na organização e eleição dos RT-SHST.
3- A eleição dos RT-SHST será efectuada por todos os trabalhadores, por voto directo e secreto, segundo o princípio
da representação pelo método de Hondt, podendo concorrer
à eleição listas apresentadas pelas organizações sindicais ou
subscritas por 20 % dos trabalhadores ou outro que por Lei
vier a ser previsto.
4- As funções, actividades, direitos e obrigações dos RT-SHST são os decorrentes da legislação específica.
5- O crédito individual mensal para o exercício de funções
de RT-SHST é o previsto na lei.
Cláusula 81.ª
Direitos dos membros das comissões de higiene e segurança

Os membros das comissões de higiene e segurança não
podem ser afectados em quaisquer direitos ou regalias por
efeito da sua participação em tais comissões.
Cláusula 82.ª
Funcionamento da actividade de segurança

Em cada estabelecimento fabril a empresa assegurará,

nos termos em que a lei o determinar, o funcionamento desta
actividade de segurança.
Cláusula 83.ª
Medicina no trabalho

1- A empresa organizará e manterá serviços médicos do
trabalho e velará pelo seu bom funcionamento, nos termos
da regulamentação legal em vigor.
2- Os serviços médicos referidos no número anterior, que
têm por fim a defesa da saúde dos trabalhadores e a vigilância das condições de higiene no trabalho, têm essencialmente, carácter preventivo e ficam a cargo dos médicos do
trabalho.
3- São atribuições do médico do trabalho, nomeadamente:
a) Identificação dos postos de trabalho com risco de doenças profissionais ou de acidentes de trabalho;
b) Estudo e vigilância dos factores favorecedores de acidentes de trabalho;
c) Organização de cursos de primeiros socorros e de prevenção de acidentes de trabalho e doenças profissionais com
o apoio dos serviços técnicos especializados oficiais ou particulares;
d) Exame médico de admissão e exames periódicos especiais dos trabalhadores, particularmente das mulheres, dos
menores, dos expostos a riscos específicos e dos indivíduos
de qualquer forma inferiorizados.
4- Os exames médicos dos trabalhadores decorrerão dentro do período normal de trabalho, sem prejuízo da retribuição, qualquer que seja o tempo despendido para o efeito.
CAPÍTULO XI

Disposições globais e finais
Cláusula 84.ª
Comissão paritária

1- Será constituída uma comissão paritária formada por
seis elementos, dos quais três são representantes da Empresa
e três representantes das organizações sindicais outorgantes.
2- A comissão paritária tem competência para interpretar e
integrar as cláusulas do presente AE.
3- As deliberações tomadas por unanimidade consideram-se como integrando o presente AE e serão depositadas e publicadas nos mesmos termos.
4- As deliberações deverão constar de ata lavrada logo no
dia da reunião e assinada por todos os presentes.
5- A comissão paritária reunirá sempre que seja convocada
por uma das partes, com a antecedência mínima de 10 dias,
constando da convocação a ordem de trabalhos.
6- A comissão paritária definirá as regras do seu funcionamento, garantindo-lhe a empresa os meios de apoio administrativo necessários para o mesmo, sem prejuízo para
os serviços.
7- As despesas emergentes do funcionamento da comissão
paritária serão suportadas pelas empresas.
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Cláusula 85.ª

ANEXO I

Convenção globalmente mais favorável

A - Carreiras profissionais de executantes

1- As partes outorgantes reconhecem o carácter globalmente mais favorável do presente acordo de empresa relativamente a todos os instrumentos de regulamentação colectiva anteriormente aplicáveis, os quais, consequentemente,
ficam integralmente revogados.
2- A partir da data da entrada em vigor deste acordo, o regime nele previsto aplica-se a todos os trabalhadores integráveis no respectivo âmbito, mesmo que eles estejam a auferir
regalias mais favoráveis.
3- Da aplicação do presente acordo não poderá resultar
baixa de categoria profissional.
Cláusula 86.ª
Regime transitório

Aos trabalhadores admitidos ao serviço da Portucel anteriormente à data da entrada em vigor do AE publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 14, de 15 de abril de 2016,
continuará a aplicar-se o disposto nas cláusulas e condições
do AE publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 29,
de 8 de agosto de 2010, em que intervieram como outorgantes as estruturas sindicais ora signatárias, e que se encontram
taxativamente enunciadas, identificadas e transcritas no infra
anexo III, as quais prevalecerão sobre o disposto nas cláusulas do presente AE.
Níveis funcionais

O modelo de gestão de carreiras executantes considera
três carreiras globais dentro das quais são constituídos os
percursos naturais de evolução profissional dos trabalhadores, designadamente:
–– Carreira industrial
–– Carreira corporativa
–– Carreira comercial
1- Evolução profissional
A evolução profissional dos trabalhadores dentro de cada
carreira será efectuada mediante:
–– Promoção de nível: corresponde à evolução profissional
do trabalhador por níveis funcionais da empresa, de acordo
com a experiência profissional, o desempenho demonstrado,
a aquisição de conhecimentos e/ou valências no âmbito da
actividade e as oportunidades organizacionais.
–– Progressão na banda: corresponde à evolução salarial
do trabalhador dentro de cada nível funcional da empresa,
de acordo com o desempenho demonstrado na execução das
suas funções, experiencia profissional e a dotação atribuída
para o efeito. Os trabalhadores passarão a evoluir dentro da
respectiva banda.
1.1- Níveis de evolução profissional
Promoção de nível: os níveis funcionais são os seguintes:

Descrição

2

O nível C pressupõe que o trabalhador não só domina perfeitamente uma das áreas do processo em que está inserido,
como também detém conhecimentos sobre a totalidade dos postos de trabalho da sua área, demonstrando polivalência
de conhecimentos. Deste modo, a inserção neste nível pressupõe que o processo de aprendizagem contínua do trabalhador passou não só pelo acumular de conhecimentos relacionados, mas também pela aprendizagem de postos de
trabalho de outras áreas específicas.

1

Dentro do nível C estão incluídos dois níveis, que permitem uma evolução vertical. O nível C2 corresponde ao topo
de evolução de carreira do trabalhador enquanto executante, pressupondo não só o domínio de conhecimentos e polivalência, como igualmente capacidade de coordenação de equipas. A passagem a este nível está condicionada por
dotações específicas.

C

2
B

O nível de enquadramento B é um nível intermédio que requer um domínio significativo de áreas de conhecimento com
complexidade, assumindo-se como um nível de preparação para maior polivalência dos trabalhadores.

1

A existência de dois níveis permite distinguir as diferenças entre conhecimento acumulado, sendo que são já introduzidos requisitos ao nível da polivalência no nível B2, visando preparar o trabalhador para a passagem para o nível de
enquadramento seguinte (nível C).

2

Nível de aquisição de conhecimentos, em que o trabalhador desenvolve a sua actividade profissional em postos de
trabalho ou valências de menor complexidade, classificadas em «A» em termos de grau de dificuldade. A permanência
neste nível de enquadramento tem como principal objectivo dotar os trabalhadores nele enquadrados dos conhecimentos básicos à progressão na carreira. Como requisito de entrada neste nível exige-se que o trabalhador tenha completado um ano de estágio na zona de admissão do nível.

1

O nível A1 é o nível de início de carreira para os trabalhadores pertencentes a alguns percursos profissionais da carreira
de produção que, pelo seu nível de complexidade, serão menos exigentes nos critérios de admissão, nomeadamente
com níveis de escolaridade equivalente ao 9.º ano. Como requisito de entrada exige-se que o trabalhador tenha completado um ano de estágio profissional enquadrado na zona de admissão deste nível.

A
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Progressão na banda: a evolução dentro de cada nível
funcional assentará numa banda salarial.
2- Evolução profissional
Entendem-se como critérios de evolução profissional os
requisitos mínimos para a evolução profissional do trabalhador, em termos de promoção de nível e progressão na banda.
Neste sentido, o cumprimento destes critérios deve ser
entendido com uma condição mínima de elegibilidade para
promoção ou progressão. Isto significa que o facto do trabalhador cumprir os critérios dá-lhe oportunidade de progredir
ou ser promovido, mas não lhe confere automaticamente direito a promoção ou progressão.

Critérios de promoções/ progressões

1.

2.

3.

4.

Critério de admissão

Experiência profissional

Estes critérios incluem requisitos mínimos de admissão
na carreira, experiência profissional, avaliação do desempenho e aquisição de conhecimentos e valências.
√
3- Critérios de evolução profissional
Tendo em consideração o exposto, a elegibilidade para
promoção de nível assentará em quatro critérios como requisito mínimo: critérios de admissão, experiência, desempenho
e aquisição de conhecimentos. A elegibilidade para progressão na banda salarial assentará em dois critérios como requisito mínimo: desempenho e experiência profissional (tempo
mínimo de um ano).
Progressões

Mecanismos de avaliação

Promoções

√

São os requisitos mínimos gerais de entrada em cada uma das
carreiras. Estes requisitos são definidos para cada um dos níveis e
aplicam-se no caso de entrada directa para o nível.

Tempo mínimo de permanência. O tempo mínimo de permanência é um critério de cumprimento obrigatório. Uma vez atingido
o tempo mínimo, este requisito deixa de ser factor de ponderação
na evolução profissional.

Desempenho

Avaliação de desempenho, que consiste na análise dos resultados
obtidos pelo trabalhador no sistema de avaliação de desempenho
de executantes. Os requisitos deste vector variam de acordo com
a fase da carreira em que se encontra o trabalhador, aumentando
o grau de exigência ao longo do percurso.

Potencial/aquisição de
conhecimentos

Avaliação de conhecimentos, que reflecte a aprendizagem de diferentes postos de trabalho. De modo a progredir na carreira, o
trabalhador terá de dominar novos postos de trabalho e/ou valências. Cada novo posto de trabalho/valência tem associado um
processo de formação, experiência profissional e avaliação de conhecimento. Para evoluir, o trabalhador terá de ter um resultado
positivo nesta avaliação.

3.1- Critérios de admissão
Os critérios de admissão para funções executantes são os
seguintes:
–– Idade mínima legal;
–– Habilitações académicas: 12.º ano de escolaridade ou
curso técnico profissional equivalente (9.º ano para condutores de MAET);
–– Conhecimentos de inglês falado e escrito;
–– Aptidão física para o desempenho da função comprovada através de exame médico;
–– Aprovação em processo de recrutamento específico.
3.2- Experiência profissional
A elegibilidade do trabalhador para promoção será condicionada pela experiência profissional, medida no modelo
de carreiras, como o tempo mínimo de permanência em cada
nível.
Como tempo mínimo entende-se o número de anos mí-

√

√

√

√

nimo para o trabalhador adquirir experiência profissional em
cada nível funcional e a partir do qual, cumprindo os restantes requisitos, estará elegível para ser promovido.
Os tempos mínimos não devem ser confundidos com
tempos médios de permanência no nível, dado que estes
dependem também do cumprimento de outros critérios em
simultâneo com a existência de oportunidades organizacionais.
Tendo em consideração o exposto, a tabela de tempos mínimos a aplicar é a seguinte:
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Níveis

Tempos mínimos de permanência

C2

_

C1

5

B2

4
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B1

4

A2

3*

A1

3*

Nota:* O ingresso nas diversas carreiras pressupõe a realização de um
período de formação inicial com a duração de um ano e enquadramento na
zona de admissão do respectivo nível. Este período de formação inicial não
é contado para efeitos de tempo de permanência no nível.

3.3- Desempenho profissional
A elegibilidade do trabalhador para promoção de nível
e progressão na banda será condicionada pelo desempenho
demonstrado, de acordo com os resultados da avaliação de
desempenho anual.
A gestão de progressões e promoções será baseada na
avaliação de desempenho individual (ADI), de acordo com
o atual sistema de avaliação de desempenho em vigor para
executantes.
Neste sentido, considera-se como desempenho mínimo
para o trabalhador ser elegível para promoção ou progressão:

Promoção

Avaliação mínima de 2 nos 3 anos anteriores ao período da promoção;
Obtenção de uma avaliação média de 2,25 nos últimos 2 anos anteriores à proposta de promoção.

Progressão

Obtenção de avaliação mínima de 2 nos dois últimos anos.

3.4.- Aquisição de conhecimentos
O sistema de carreiras visa fomentar a aprendizagem
contínua dos trabalhadores, promovendo a aquisição permanente de conhecimentos. Assim, a evolução profissional
deverá ter em conta a necessidade de aquisição de conhecimentos múltiplos, assumindo a polivalência como um factor
relevante no enriquecimento de competências profissionais
e, consequentemente, com impacto no desempenho actual e
desempenhos futuros do trabalhador.
Pretende-se desta forma alinhar a evolução profissional
com o potencial demonstrado, desenvolvendo de forma adequada planos de formação que permitam aos trabalhadores
adquirir novas competências e conhecimentos necessários
para o desempenho de funções mais complexas.
Neste sentido, para o percurso profissional dentro de cada
carreira, foram definidos domínios de postos de trabalho ou
valências, nos quais o trabalhador vai adquirindo conhecimento ou experiência e consequentemente ganhando «créditos» que o tornam elegível para futuras promoções.
A elegibilidade do trabalhador para promoção assumirá
como requisito mínimo um conjunto de conhecimentos e
experiências em valências ou postos de trabalho específicos
para cada nível funcional.

Equivalências entre carreiras:
Para garantir e facilitar a mobilidade entre carreiras ou
famílias funcionais, assume-se que o trabalhador adquire automaticamente a equivalência ao nível da carreira onde se
encontra. Relativamente à aquisição de conhecimentos, as
valências requeridas para a promoção são as apresentadas
ou superiores.
Carreira industrial
1- Descrição da carreira
São enquadrados nesta carreira todos os trabalhadores
com funções que implicam a execução de processos e actividades de natureza industrial, incluindo as áreas de produção,
produção florestal, manutenção e laboratório.
Nas áreas de produção são enquadrados os trabalhadores que, conduzindo ou utilizando o equipamento instalado,
realizam transformações físico-químicas ou físicas ou movimentação de materiais.
Nas áreas de manutenção e projectos são enquadrados
todos os trabalhadores que desenvolvam acções de manutenção, nomeadamente nas áreas eléctrica, electrónica, instrumentação, mecânica, metalúrgica, óleo-hidráulica e telecomunicações e os trabalhadores responsáveis por desenho
de projectos.
Nas áreas de laboratório são enquadrados todos os trabalhadores que executam análises e ensaios laboratoriais,
físicos ou químicos.
Área de produção

Nas áreas de produção são enquadrados todos os trabalhadores que, conduzindo ou utilizando o equipamento
instalado, máquinas ou conjuntos de maquinismos, ou máquinas de colheita florestal, realizam transformações físico-químicas ou físicas, optimizando a sua execução com vista
a obter a melhor eficiência das acções, em função de valores
analíticos e da leitura de instrumentos de medida diversos.
Procedem ao controlo de qualidade e quantidade do produto e ritmo de execução, preenchendo mapas de fabrico
ou de serviço das máquinas, indicando quantidades produzidas, tempos e anomalias verificadas. Compete-lhes zelar
pelo comportamento do equipamento e seu estado geral de
conservação, sendo responsáveis por acções de manutenção
primária, verificação dos níveis de controlo de lubrificantes
e respectivos ajustes de acordo com instruções, e limpeza da
área de trabalho. Devem utilizar os meios móveis necessários ao completo desempenho da sua função e controlo da
actividade, e elaborar relatórios de ocorrência do seu turno,
participando anomalias de funcionamento. Actuam de acordo com as responsabilidades atribuídas no âmbito dos sistemas (qualidade, ambiente e segurança) ou do sistema de
gestão florestal.
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senvolvimento de desenhos e projectos. Executam outras tarefas da mesma natureza, no âmbito da área a que pertencem.
Actuam de acordo com as responsabilidades atribuídas
no âmbito dos sistemas (qualidade, ambiente e segurança

Área de produção: enquadramento das categorias ou funções
Actuais
Operador de processo
Operador qualificado - Fogueiro
Fogueiro
Operador industrial
Operador de transformação
Operador de preparação de madeira
Recepcionista de materiais
Medidor recepcionista de madeiras

Futuras

Enquadramento das categorias ou funções
Operador de Processo

Actuais
(2) Técnico de conservação mecânica
(1) Técnico de controlo e potência
(1) Técnico de conservação eléctrica
(2) Técnico de manutenção
(2) Oficial de conservação
(1) Técnico de instrumentação
Oficial
(1) Técnico de electrónica
Oficial metalúrgico
(1) Técnico de instrumentação e
controlo industrial
(2) Técnico de conservação civil
(2) Lubrificador
(1) Electricista
(1) Técnico de energia e controlo
(1) Técnico de telecomunicações
(2) Oficial de conservação civil
(2) Verificador de equipamentos
(1 e 2) Preparador de trabalho
(3) Técnicos de desenho
(3) Desenhadores projectistas
(2) Serralheiro de conservação
(2) Agente de conservação preventiva
(3) Arquivista técnico
(2) Tirocinantes de manutenção
(3) Desenhador

Operador de preparação madeira
Recepcionista de materiais

Condutor de MAET
Condutor de empilhador
Condutor manobrador

Condutor de MAET

Operador de máquinas especiais
(Colheita florestal)

Operador de máquinas especiais
(Colheita florestal)

Operador de expedição

Operador de armazém e
expedição

Área de manutenção e projectos

São enquadrados nesta carreira todos os trabalhadores
que desenvolvam acções de manutenção, nomeadamente nas
áreas eléctrica, electrónica, instrumentação, mecânica, metalúrgica, óleo-hidráulica e telecomunicações e os trabalhadores responsáveis por desenho de projectos. São responsáveis
por inspeccionar as condições da instalação ou equipamento
e fazer uma avaliação sobre o seu estado, reportando à chefia
as constatações da inspecção. São enquadrados os trabalhadores que executam peças, fazem montagens, desmontagens,
calibragens, ensaios, ajustes, afinações, detecção e reparação de avarias, conservação de equipamentos eléctricos,
electrónicos, hidráulicos, mecânicos, pneumáticos e plásticos. Sempre que necessário, colaboram com os trabalhos da
produção, asseguram funções de lubrificação, montagem de
acessos, isolamentos e a limpeza após a execução dos trabalhos. Actuam de acordo com as responsabilidades atribuídas
no âmbito dos sistemas (qualidade, ambiente e segurança).
São ainda enquadrados nesta carreira todos os trabalhadores que executam desenhos-projecto de instalações e equipamento fabril de acordo com definições da chefia, normas
técnicas da profissão e de engenharia estabelecidas na empresa. Executam tarefas de apoio á preparação de orçamentos. Fazem a manutenção do arquivo de desenhos técnicos,
catálogos e manuais e sua disponibilização. Executam, quando necessário, o acompanhamento e fiscalização de obras de
projectos, enquadrando empreiteiros. Procedem à consulta e
disponibilização de documentação técnica, bem como verificação, levantamentos e medições locais necessárias ao de-

Futuras

(1) Técnico de controlo e
potência
(2) Técnico de manutenção
mecânica
(3) Técnico projecto industrial

Área de laboratório

São enquadrados nesta carreira todos os trabalhadores
que executam análises e ensaios laboratoriais, físicos ou químicos, com vista a determinar ou controlar a composição e
propriedades das matérias-primas, produtos acabados, subprodutos ou outros materiais, bem como das respectivas condições de utilização, podendo igualmente executar tarefas
complementares e inerentes a essas actividades, tais como
a eventual recolha de amostras, a preparação e aferição de
soluções com reagentes, a conservação do bom estado e calibração do equipamento de laboratório. Apoiam tecnicamente
os postos de controlo fabris. Executam ensaios nas áreas do
controlo dos processos, controlo da qualidade dos produtos e
controlo de matérias-primas e subsidiárias. Actuam de acordo com as responsabilidades atribuídas no âmbito dos sistemas (qualidade, ambiente e segurança).
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Actuais
Técnico analista de laboratório
Analista de laboratório
Operador de máquina off set

Futuras
Analista de laboratório
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2- Requisitos mínimos de evolução profissional
Apresentam-se de seguida os requisitos mínimos de evolução profissional:
2.1- Experiência (Tempos mínimos)

2.2- Critérios de admissão
Idade mínima legal;

Tempos mínimos de
permanência
_

Níveis
C2
C1

5

B2

4

B1

4

A2

3*

A1

3*

Conhecimentos
falado e escrito

Habilitações académicas:
12.º ano de escolaridade ou curso
técnico profissional equivalente
(9.º ano para condutores de
MAET)

de

inglês

Aptidão física para o
desempenho da função
comprovada através de exame
médico
Aprovação em processo de
recrutamento específico.

Nota: O nível A1 está apenas destinado para
percursos de parque de madeiras, recepcionista de
materiais e condução de máquinas de elevação e
transporte.

2.3- Avaliação de desempenho individual
Para promoção de nível:
Avaliação mínima de 2 nos 3 anos anteriores à proposta de
promoção;
Avaliação média de 2,25 nos 2 anos anteriores à proposta de
promoção.
Para progressão na banda:
Avaliação mínima de 2 nos 2 anos anteriores à proposta de
progressão.

Nota: * O ingresso nesta carreira pressupõe a realização de um período de formação inicial com a duração de um ano e enquadramento na zona de
admissão do respectivo nível. Este período de formação inicial não é contado para efeitos de tempo de permanência no nível.

3- Aquisição de conhecimentos e valências
Domínio de postos de trabalho ou valências de acordo com a matriz de valorização e requisitos apresentados:
Área de produção
Preparação madeiras, florestais e gerais
Nível
C
B

A

Preparação madeiras

Condução MAET/Colheita florestal

Cacia/Setúbal

Setúbal/Cacia

Coordenação de madeiras
Preparação de madeiras - 1.º operador
Recepção de madeiras e outros materiais – 1º operador

Gruas móveis
Gruas manutenção
Pás carregadoras
Camião porta máquinas

Preparação de madeiras - 2.º operador
Recepção de madeiras e outros materiais - 2.º operador
Afiação de navalhas

Gruas fixas
Gruas semi-fixas
Empilhadores
Forwarders - máquinas de rechega
Harvesters - máquinas de corte

Requisitos de valências ou domínio de posto de trabalho de elegibilidade para os níveis funcionais
C2

-

-

C1

1C + 2B + 3A

-

B2

2B + 2A

3B + 2A

B1

1B + 2A

1B + 2A

A2

2A

2A

A1

1A

1A
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Pasta e recuperação de energia
Nível

Pasta

Recuperação de energia

Cacia/Setúbal

Cacia/Setúbal

Digestor, lavagem e crivagem (S e C)
Branqueamento
Máquina de pasta e depuração - Condutor

Caldeira de recuperação e evaporadores, caustificação e fornos da cal 1.º operador
Produção e distribuição de energia - 1.º operador

Digestor, lavagem e crivagem - 2.º operador (S e C)
Branqueamento - 2.º operador (S e C)
Depuração/Transferência de pasta
Produtos químicos
Máquina de pasta e depuração

Caldeira de recuperação e evaporadores - 2.º operador
Produção e distribuição de energia - 2.º operador
Fornos e caustificação ( C)
Central de ciclo combinado (S)
Central termoeléctrica biomassa (S e C)
Tratamento de Água e de Efluentes

A

Digestor, lavagem e crivagem - 3.º operador (S e C)
Secador/Linhas de acabamento
Descarga de produtos químicos

Recuperação e energia - 3.º operador (S e C)
Abastecimento de águas e desmineralização (S e C)
Tratamento de efluentes

C2

2C + 3B + 1A

C1

1C + 3B + 1A

B2

3B + 1A

B1

2B + 1A

A2

1A

A1

-

C

B

Requisitos de valências ou domínio de posto de trabalho de elegibilidade para os níveis funcionais

Papel e área de bobines
Máquina papel

Nível

Área de bobinas

F. P. Setúbal

F. P. Setúbal

C

Coordenação de máquina de papel
Zona húmida

Coordenação da área de bobinas

B

Aditivos químicos
Preparação de pastas
Zona seca - 1.º operador

Bobinadoras
Rebobinadoras
Embaladoras

A

Zona seca - 2.º operador
Desintegração

Auxiliar de bobinagem

Requisitos de valências ou domínio de posto de trabalho de elegibilidade para os níveis funcionais
C2

2C + 2B + 1A

-

C1

1C + 2B + 1A

1C + 2B + 1A

B2

2B + 1A

2B + 1A

B1

1B + 1A

1B + 1A

A2

1A

1A

A1

-

-
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Transformação e armazéns e expedição
Nível

Transformação

Armazéns e expedição

Setúbal

Setúbal/Cacia

C

Coordenação de cut-size
Coordenação folio

B

Cortadoras de cut-size - 1.º operador
Cortadoras folio - 1.º operador
Cortadoras formatos especiais - 1.º operador
Embalagem resmas - 1.º operador
Embalagem paletes - 1.º operador

Despacho
Fiel armazém
Porta-contentores

A

Movimentação de papel
Cortadoras cut-size - 2.º operador
Cortadoras folio - 2.º operador
Cortadoras formatos especiais - 2.º operador
Embalagem resmas - 2.º operador
Embalagem paletes - 2.º operador
Guilhotina

Movimentação interna papel
Movimentação embalagem
Expedição pasta/papel

C2

2C + 5B + 7A

-

C1

1C + 3B + 5A

-

B2

3B + 5A

2B + 2A

B1

1B + 5A

1B + 2A

A2

1A

2A

A1

-

1A

Requisitos de valências ou domínio de posto de trabalho de elegibilidade para os níveis funcionais
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Área de manutenção
Técnico de controlo e potência

Área

Técnico de manutenção
mecânica

Técnico de projecto industrial
Oficina
Recuperação de energia
Linha de pasta
Parque madeiras

Oficina
Recuperação de energia
Linha de pasta
Máquina de papel 1
Máquina de papel 2
Máquina de papel 3
Máquina de papel 4
Transformação
Armazéns e expedição
Parque de madeiras
Eng.ª de manutenção

Papel
Transformação

Electricidade
Instrumentação
Electrónica
Sistemas de controlo
Óleo-hidráulica
Accionamento
Robótica
Inspecção e controlo condição

Mecânica
Lubrificação
Serralharia civil
Soldadura
Máquina e ferramentas
Plástico e/ou vulcanização
Insp. e controlo condição
Electromecânica
Manutenção de rolos

Civil
Electricidade
Estruturas
Iluminação
Arquitectura
Quadros eléctricos
Mecânica
Tubagens plásticos
Distribuição de energia
e compósitos
Instrumentos
Aquecimento, ventilação e
Sistemas de controlo
ar condicionado
Óleo hidráulica
Diagramas de processo
Arquivo técnico

C2

5 especialidades + 2 áreas

5 especialidades + 2 áreas

5 especialidades + 2 áreas

C1

4 especialidades + 2 áreas

4 especialidades + 2 áreas

4 Especialidades + 2 áreas

B2

3 especialidades + 2 áreas

3 especialidades + 2 áreas

3 especialidades + 2 áreas

B1

2 especialidades + 1 área

2 especialidades + 1 área

2 especialidade + 1 área

A2

1 especialidade + 1 área

1 especialidades + 1 área

1 especialidade + 1 área

Especialidade
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Área de laboratório
Níveis

Utilizam conhecimentos associados à função, com determinada área de especialização técnica e regem-se por rotinas
e procedimentos predefinidos ou normalizados, estando sujeitos a instruções gerais superiores.
A carreira assume uma natureza transversal aos processos
de suporte corporativo da Empresa, incluindo-se neste grupo os trabalhadores que executam os processos de recursos
humanos, contabilidade e fiscalidade, finanças, aprovisionamento, estatística técnica, apoio administrativo, assim como
todas as tarefas associadas à área de sistemas de informação.
Nos níveis superiores podem realizar estudos e análises
técnicas sob orientação da chefia, prestando apoio técnico a
profissionais de categoria superior.
Podem coordenar equipas de pessoal administrativo, com
grau de autonomia relativo, identificando, sugerindo e propondo a resolução de problemas, podendo ser necessária a
orientação de um superior para a sua resolução.
Actuam de acordo com as responsabilidades atribuídas
no âmbito dos sistemas (qualidade, ambiente e segurança) ou
do sistema de gestão florestal.

Setúbal/Cacia

C

Apoio ao desenvolvimento de novos métodos
Capacidade de coordenação de tarefas
Ensaios especiais e estudos de processo/produto

B

Apoio aos laboratórios das áreas
Auditorias e inspecções ao produto
Controlo da qualidade de impressão offset
Manutenção e calibração de equipamentos laboratoriais
Gestão e preparação de amostras para mercado
Elaboração de modelos, métodos de ensaio e procedimentos
Controlo e verificação de equipamentos em linha críticos

A

Controlo da qualidade ambiental
Controlo da qualidade papel – ensaios condicionados
Controlo da qualidade das águas
Controlo de efluentes
Controlo de materiais de embalagem
Controlo do processo de produção de pasta - linha de pasta
Controlo do processo - produtos químicos
Controlo do processo - recuperação e energia
Controlo do processo - produção de papel
Controlo imediato da qualidade do produto - papel
Controlo imediato da qualidade do produto - pasta
Controlo processo preparação madeiras/biomassa
Ensaios qualidade impressão electrofotográfica e janto de tinta
Controlo e verificação de equipamentos em linha não críticos
Controlo da qualidade de matérias-primas e subsidiárias
fibrosas
Ensaios de matérias-primas e subsidiárias - não fibrosas
Ensaios do controlo da qualidade pasta
Preparação de soluções/gestão stocks
Recepção qualitativa de materiais de embalagem
Verificação operacional de equipamentos laboratoriais

C2

8A + 2B + 3C

C1

6A + 2B ou 6A + 1B + 1C

B2

5A + 1B ou 6A

B1

4A

A2

1A

A1

-

Enquadramento das categorias ou funções
Actuais

Carreira corporativa
1- Descrição da carreira
São enquadrados nesta carreira todos os trabalhadores
com funções de apoio a determinada área funcional ou unidade de negócio, que implica a execução de técnicas, actividades ou programas de suporte de natureza predominantemente corporativa.

Futuras

Assistente administrativo
Escriturário

Assistente administrativo

Fiel de armazém

Fiel de armazém

Recepcionista de materiais

Recepcionista de materiais

Programador de aplicações
Programador de sistemas
Programador informático
Operador informático

Técnico de informática

Nota: Os trabalhadores com a categoria de secretária poderão aceder
ao nível imediatamente superior ao actual, mediante o preenchimento dos
requisitos mínimos de evolução profissional da carreira corporativa;
Os trabalhadores com as categorias de auxiliar administrativo, bombeiro, capataz florestal, supervisor florestal, motorista, guarda de propriedade
e trabalhador agrícola especializado só poderão ascender ao nível a2, mediante o preenchimento dos requisitos mínimos de evolução profissional da
carreira corporativa.
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2- Requisitos mínimos de evolução profissional
Apresentam-se de seguida os requisitos mínimos de evolução profissional:
2.1- Experiência (Tempos mínimos)

C2

Tempos mínimos de
permanência
_

C1

5

B2

4

B1

4

A2

3*

A1

Não aplicável

Níveis

2.2- Critérios de admissão
Idade mínima legal;
Habilitações académicas: 12.º ano
de escolaridade ou curso técnico
profissional equivalente.

Conhecimentos de inglês falado
e escrito;
Aptidão física para o
desempenho da função
comprovada através de exame
médico;
Aprovação em processo de
recrutamento específico.

2.3- Avaliação de desempenho individual
Para promoção de nível:
Avaliação mínima de 2 nos 3 anos anteriores à proposta de promoção;
Avaliação média de 2,25 nos 2 anos anteriores à proposta de promoção.
Para progressão na banda:
Avaliação mínima de 2 nos 2 anos anteriores à proposta de progressão.

*
O ingresso nesta carreira pressupõe a realização de um período de formação inicial com a duração de um ano e enquadramento na zona de admissão
do respectivo nível. Este período de formação inicial não é contado para efeitos de tempo de permanência no nível.
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3- Aquisição de conhecimentos e valências
Domínio de postos de trabalho ou valências de acordo com a matriz de valorização e requisitos apresentados:
Nível

Recursos humanos
Serviços administrativos III
Pessoal III
Desenvolvimento e formação III

C

Contabilidade e fiscalidade
Contabilidade financeira nível III (CA e F)
Contabilidade analítica nível II (CA e CF)
Preparação de informação de gestão (CA)
Preparação de informação financeira II (CA)
Fiscalidade nível II (CF)
Fiscalidade nível III (F)
Preparação de informação financeira I (F)

Pasta

Recuperação de energia

Cacia/Setúbal

Cacia/Setúbal

Digestor, lavagem e crivagem
(S e C)

Caldeira de recuperação, evaporadores, caustificação e fornos da cal - 1.º operador

Branqueamento

Produção e distribuição de
energia - 1.º operador

Compras, armazém e gestão de stocks
Gestão de compras e fornecedores III
Organização e armazenamento materiais III
Gestão de stocks III

Máquina de pasta e depuração
- Condutor

B

Conhecimentos
gerais

A

Serviços administrativos II
Pessoal II
Posto médico II
Desenvolvimento e formação II

Contabilidade financeira nível II (CA, CF e F)
Contabilidade analítica nível I (CA e CF)
Preparação de informação financeira I (CA)
Conferência de facturas estrangeiras (CF)
Reconciliação de contas (CF)
Fiscalidade nível II (F)

Gestão de compras e fornecedores II
Organização e armazenamento materiais II
Gestão de stocks II

Serviços administrativos I
Pessoal I
Posto médico I
Desenvolvimento e formação I

Contabilidade financeira nível I (CF, CA e F)
Fiscalidade nível I (CF, CA e F)
Reconciliação de contas (CA)
Tratamento de documentação e arquivo (CF)
Registo e tratamento de facturas (CF)
Conferência de facturas nacionais (CF)

Gestão de compras e fornecedores I
Organização e armazenamento materiais I
Gestão de stocks I

Domínio de língua estrangeira
Elaboração de relatórios e mapas de actividade
Informática na óptica do utilizador (office)
Aplicação informática de suporte à actividade
Arquivo e tratamento de documentação da actividade

C2

Domínio dos postos de trabalho da área específica (100 % A; B e C) + Coordenação + Domínio dos conhecimentos gerais

C1

50 % C + 100 % B + 100 % A da área específica + Domínio dos conhecimentos gerais

B2

100 % B + 100 % A da área específica + Domínio dos conhecimentos gerais

B1

50 % B + 100 % A da área específica + Domínio dos conhecimentos gerais

A2

100 % A da área específica + 3 conhecimentos gerais

A1

-
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Financeira

Estatística
técnica

Tesouraria III

Estatística III

Tesouraria II

Estatística II

B

Preparação das fichas de formação
Instalação e manutenção de infraestrutura II
Elaboração de pedidos de informação técnica Formação a utilizadores
Gestão do espaço de trabalho
Elaboração de análises estatísticas
Preparação de apresentações de suporte à
direcção
Elaboração/análise de indicadores de
desempenho
Preparação, análise e carregamento em
sistema de contratos de arrendamento
florestal

Tesouraria I

Estatística I

A

Preparação de reuniões
Requisições diversas
Tratamento do processo de deslocações
Suporte administrativo
Atendimento telefónico
Tratamento de correspondência
Economato
Acompanhamento de contratos de
arrendamento florestal

Níveis

Administrativa

Desenvolvimento de soluções
Documentação de suporte à infraestrutura

C

Conhecimentos
gerais

Sistemas de informação

Instalação e manutenção de infraestrutura I
Inventário de equipamentos
Arquivo de documentação
Suporte simples aos utilizadores
Conhecimentos avançados office

Domínio de língua estrangeira
Elaboração de relatórios e mapas de actividade
Informática na óptica do utilizador (office)
Aplicação informática de suporte à actividade
Arquivo e tratamento de documentação da actividade

C2

Domínio dos postos de trabalho da área específica (100 % A; B e C) + Coordenação + Domínio dos conhecimentos gerais

C1

50 % C + 100 % B + 100 % A da área específica + Domínio dos conhecimentos gerais

B2

100 % B + 100 % A da área específica + Domínio dos conhecimentos gerais

B1

50 % B + 100 % A da área específica + Domínio dos conhecimentos gerais

A2

100 % A da área específica + 3 Conhecimentos gerais

A1

-
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Carreira comercial
1- Descrição da carreira
São enquadrados nesta carreira todos os trabalhadores
com funções de suporte directo ao desenvolvimento de toda
a actividade comercial, que implicam a execução de processos e actividades de natureza comercial.
Utilizam conhecimentos associados à função, com determinada área de especialização técnica e regem-se por rotinas
e procedimentos predefinidos ou normalizados, estando sujeitos a instruções gerais superiores.
A carreira assume uma natureza transversal aos processos comerciais da empresa, incluindo-se neste grupo os trabalhadores que executam os processos comerciais.
Nos níveis superiores podem assegurar o desenvolvimento de actividades de carácter mais analítico que supor-

tam directamente os processos de negócio.
Podem coordenar equipas de executantes, com um grau
de autonomia relativo, identificando, sugerindo e propondo a
resolução de problemas, podendo ser necessária a orientação
de um superior para a sua resolução.
Actuam de acordo com as responsabilidades atribuídas
no âmbito dos sistemas (qualidade, ambiente e segurança).
Enquadramento das categorias ou funções
Actuais
Assistente administrativo
Profissional construção civil
Fiel de armazém

Futuras
Assistente comercial

2- Requisitos mínimos de evolução profissional
Apresentam-se de seguida os requisitos mínimos de evolução profissional:
2.1- Experiência (Tempos mínimos)

Níveis

Tempos mínimos de
permanência

C2

_

C1

5

B2

4

B1

4

A2

3*

A1

Não aplicável

2.2- Critérios de admissão
Idade mínima legal;
Habilitações académicas: 12.º
ano de escolaridade ou curso
técnico profissional equivalente.

Conhecimentos de inglês
falado e escrito;
Aptidão física para o
desempenho da função
comprovada através de
exame médico;
Aprovação em processo de
recrutamento específico.

2.3- Avaliação de desempenho individual
Para promoção de nível:
Avaliação mínima de 2 nos 3 anos anteriores à proposta de
promoção;
Avaliação média de 2,25 nos 2 anos anteriores à proposta de
promoção.

Para progressão na banda:
Avaliação mínima de 2 nos 2 anos anteriores à proposta de
progressão.
Nota: * O ingresso nesta carreira pressupõe a realização de um período de formação inicial com a duração de um ano e enquadramento na zona de
admissão do respectivo nível. Este período de formação inicial não é contado para efeitos de tempo de permanência no nível.

1750

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 18, 15/5/2019

3- Aquisição de conhecimentos e valências
Domínio de postos de trabalho ou valências de acordo com a matriz de valorização e requisitos apresentados:
Níveis

Operações

Assistência técnica, desenvolvimento e
qualidade do produto

Marketing

Gestão planeamento de produção III
Gestão do processo expedição III
Customer Service III

Relatórios e estatísticas
Consultas de mercado
Suporte à gestão do orçamento da área

Aprovisionamento materiais embalagem III
Controlo qualidade materiais embalagem III
Desenvolvimento materiais embalagem III

B

Gestão planeamento de produção II
Gestão do processo expedição II
Customer service II

Gestão e organização de visitas à fábrica
Gestão de merchandising
Conferência de facturas

Aprovisionamento materiais embalagem II
Controlo qualidade materiais embalagem II
Desenvolvimento Materiais Embalagem II

A

Gestão planeamento de produção I
Gestão do processo expedição I
Customer service I

Elaboração de mapas de actividade
Gestão do arquivo documental
Gestão de processos administrativos

Aprovisionamento materiais embalagem I
Controlo qualidade materiais embalagem I
Desenvolvimento materiais embalagem I

Conhecimentos
gerais

C

Conhecimento de estatística básica
Conhecimento da cadeia de valor - áreas adjacentes
Domínio de línguas estrangeiras
Aplicação informática de suporte à actividade
Informática na óptica do utilizador (office)

C2

Domínio dos postos de trabalho da área específica (100 % A; B e C) + Coordenação + Domínio dos conhecimentos gerais

C1

100 % C + 100 % B + 100 % A da área específica + Domínio dos conhecimentos gerais

B2

100 % B + 100 % A da área específica + Domínio dos conhecimentos gerais

B1

50 % B + 100 % A da área específica + Domínio dos conhecimentos gerais

A2

100 % A da área específica + 3 Conhecimentos gerais

A1

-

Áreas de conhecimento específicas
Carreira corporativa

III

Aquisição, distribuição e controlo de águas
e cafés
Assegurar a manutenção de equipamento de
escritório
Fatos de trabalho

Serviços de telecomunicações (fixo e móvel)
Gestão do arquivo inactivo
Gestão do economato (figueira)

Supervisão e acompanhamento de contratos
de prestação de serviço
Marcação de viagens, transportes e
alojamentos (excepto cacia)
Secretaria e apoio administrativo
Gestão da frota de viaturas

Pessoal

I

Processos de selecção e recrutamento
Fontratos de trabalho e trabalho temporárioTratamento de seguros

Gestão de cadastro
Tratamento de ausências
Tratamento de trabalho suplementar
Relacionamento com entidades oficiais
Conhecimentos de legislação fiscal e
Segurança Social
Despesas de deslocação em serviço

Tratamento de remunerações
tratamento de baixas
gestão de horários e tempos de trabalho
conhecimentos de legislação laboral

Marcação de consultas e auxiliar de
diagnóstico (M. Trabalho e curativa) testes
de alcoolemia e toxicodependência apoio
administrativo a médicos e enfermeiros
relacionamento com entidades externas

Acidentes de trabalho
Exames médicos (convocatórias, exames,
tratamento estatístico)
Compras e gestão de stocks de
medicamentos e outros materiais
Seguro de saúde

Convocatórias e preparação dos dossiers
técnico-pedagógicos
Acompanhamento e suporte logístico às
acções de formação
Avaliação da formação níveis 1 e 2

Levantamento de necessidades de formação
regularização e «fecho» das acções de
formação
Avaliação da formação nível 3

Desenvolvimento e
formação

Serviços
Administrativos e
de Apoio

II

Posto médico

Conhecimentos específicos das áreas de recursos humanos
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Elaboração do plano de formação
planeamento e organização da formação
externa
Planeamento e organização da formação
interna
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Conhecimentos específicos das áreas de sistemas de informação

Desenvolvimento
de soluções

II

Desenvolvimento de soluções de apoio à infraestrutura
Desenvolvimento de soluções colaborativas
Programação de sistemas
Programação aplicacional

Instalação e manutenção
de infraestrutura

I

Instalações simples de equipamento e software
Pacotes de software genéricos
Cablagem de rede
Periféricos
Procedimentos de operação
Aplicações de negócio básico

Instalações complexas de hardware e software
Pacotes de software específicos
Instalação e configuração simples de rede
Processos de aquisição de bens informáticos
Operação de servidores
Periféricos fabris
Monitorização da infraestrutura
Aplicações de negócio avançado

Conhecimentos específicos das áreas de compras, armazém e gestão de stocks

Gestão de stocks

Organização e armazenamento de
materiais

Gestão de compras e
fornecedores

I

II

III

Controlo do estado das encomendas
Elaboração de encomendas
Consultas ao mercado via SAP

Controlo de qualidade dos fornecedores
Gestão de reclamações e prazos de entrega
Elaboração de mapas de controlo de gestão
Conferência de facturas de fornecedores
Gestão BD fornecedores
Execução de mapas comparativos de propostas
de fornecedores

Negociação com fornecedores (preços, prazos,
condições de pagamentos)
Execução do intrastat

Descarga e movimentação de materiais
Condução de MAET
Aviamento de materiais

Inventário físico dos materiais (contagens,
inventário permanente e global)
Gestão física dos materiais (conservação)
Recepção, identificação e verificação dos
materiais
Organização dos materiais em armazém
Gestão do espaço e distribuição do material
entre armazéns
Armazenamento de materiais, equipamentos e
produtos químicos

Reclamações e devoluções de materiais aos
fornecedores
Processo administrativo de inventários (contagens; análise de diferenças e acertos)

Criação de artigos em armazém
(identificação e codificação)
Gestão de contratos (criação de
encomendas)
Análise de propostas de fornecedores

Realização de processo MRP, gráfico dente de
serra e análise ABC
Gestão de resíduos e ecoparque
Elaboração e controlo do mapa de reservas
Preparação de mapas e lançamento de notas de
entrada

Planeamento e previsões de reposicionamento
(análise de tendências, ciclos, sazonalidades)
Análise de indicadores de gestão (taxa de rotação, cobertura, nível de serviço, custos de stock)

Conhecimentos específicos das áreas de contabilidade e fiscalidade

Contabilidade
financeira

I
Noções de contabilidade
Componentes das demonstrações
financeiras
Contabilização de gastos e ganhos
Contabilização de imobilizado I

II
Contabilização de imobilizado II
Ajustamentos e provisões
Especialização dos exercícios
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III
Análise do balanço
Análise da demonstração dos resultados
Impostos
Existências

Preparação de
informação de gestão

Preparação de
informação financeira

Fiscalidade

Contabilidade
analítica
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Noções básicas
Centros de custo e de lucro
Divisões
Alocação de operações aos centros de custo
ou a áreas de resultados

Ordens
Valorimetria de existências
Processo de valorização de existências

IVA - tratamento nos documentos nacionais
IVA - códigos de IVA e impactos
declarativos
Declarações/guias mensais de retenções

IVA - tratamento nos documentos estrangeiros
IVA - preparação de declarações
IRC - noções base (art.s 1 a 2X)
Declaração Mod 10

Preparação de contas mensais para
distribuição interna
Análise da coerência das contas mensais
preparadas

Preparação de notas para ABDR
Preparação de detalhes sobre contas
mensais

IRC - Preparação e análise de estimativa IRC
IRC - Preparação e análise de Mod 22
IES - preparação
IVA - preparação de declarações dos registos
de IVA
Auxilio para preparação dos dossiers de preços
de transferência e dossier fiscal
Declarações Mod 30 / 34

Preparação e análise de mapas para resposta
a pedidos específicos e não recorrentes

Conhecimentos específicos da área de estatística técnica

Estatística técnica

I

II

Preparação/Edição relatórios estatísticos
Diários da produção pasta
Preparação/Edição relatórios estatísticos
Diários de paragens
Preparação/Edição relatórios estatísticos
Diários ambiente

Preparação/Edição relatórios estatísticos
Mensais da produção pasta
Preparação/Edição relatórios estatísticos
Mensais de paragens
Preparação inquéritos oficiais

III
Elaboração de relatórios estatísticos diários e
mensais da produção papel e reclamações
Sistema de gestão de resíduos:
- Elaboração de relatórios
- Manutenção tabelas
Análise de variáveis/Query base dados para
resposta solicitações internas e externas
Preparação de apresentações

Conhecimentos específicos da área financeira

Tesouraria

I
Noções de contabilidade
Processos de contabilização de transacções
Financeiras (pagamentos, recebimentos,
compensações)
Noções básicas de cálculo financeiro

II
Conhecimento do sistema bancário
Conhecimento dos sistemas de pagamento
nacionais e internacionais
Análise e controlo de custos associados às
movimentações bancárias
Cálculo financeiro intermédio
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III
Conhecimento de produtos financeiros
especializados (garantias, créditos
documentários, confirming)
Controlo e análise de crédito
Controlo e análise de fornecedores
Orçamentação de tesouraria
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Carreira comercial
Conhecimentos específicos das áreas de operações
III

Gestão e optimização de PRS
Elaboração de transformation orders
Verificação do status das encomendas e
replaneamento

Elaboração e optimização de ordens de fabrico
Diagnóstico de necessidades de makings
Importação das SRO
Elaboração da manf. order/RW orders
Optimização da sequência dos grupos de
máquinas
Verificação das optimizações

Atribuição de produtos a clientes e
consignatários
Gestão e manutenção da base de
dados de produtos
Libertação de encomendas
Pedidos de cativação

Gestão e manutenção da base de dados de
produtos
Pedidos de cativação de matérias
Gestão e reposição de stock de plataformas
Gestão de encomendas de fornecedores
externos
Criação de product items
Controlo do cumprimento dos requisitos da
product offer

Gestão e reposição de stocks de plataformas
Gestão de encomendas de fornecedores
externos

Registo de encomendas
Envio de confirmação de
encomendas
Envio de facturas, notas de débito e
crédito
Envio de packing lists
Gestão e manutenção da base de
dados de consignatários
Gestão e manutenção da base de
dados de article numbers

Call-offs das plataformas
Elaboração de planos de cargas
Inserção e análise de reclamações
Follow up de encomendas e informação do
estado da encomenda
Informação de pagamento e envio de
documentação bancária

Tramitação documental de trade finance
Tramitação documental de documentos de
exportação

Planeamento e acompanhamento de cargas
Booking de espaços
Optimização de cargas
marítimas
Controlo das necessidades e planos Alocação de custos e serviços por carga
de carga
efectuada
Tramitações documentais de transporte
Definição e controle de objectivos de curto e méAnálise de late orders
Planeamento e conferência de custos de
Planeamento de encomendas
transporte
dio prazo
Planeamento e acompanhamento de Análise do plano de cargas e monitorização de Assegurar a elaboração do plano de cargas
Definição de acções de optimização do
cargas por rodovia
atrasos
Acompanhamento da carga até ao cliente
processo
Escalonamento das cargas de acordo com as
disponibilidades do armazém
Gestão do parque de contentores
Assegurar a elaboração do plano de cargas
Contacto com fornecedores para resolução de
problemas

Customer service
support

Planeamento de
produção

Inserção de encomendas de Stock
Verificação e acerto das ordens de
fabrico

Customer service assistant

II

Processo expedição

I

Conhecimentos específicos das áreas de assistência técnica e desenvolvimento do produto

Controlo
qualidade materiais
embalagem

Aprovisionamento
materiais embalagem

I

II

III

Inserir pedidos de gestão
Inserir não conformidades
Inserir de pedidos de compra
Determinar necessidades de ME com
necessidade a pedido
Determinar necessidades de ME com
ponto de encomenda

Inserir parâmetros de stock
Criar aprocodes de ME
Controlo e conferência de facturas
Participar na reunião diária transformação
Alterar estatutos de gestão
Determinar necessidade de ME com procura
dependente
Inserir dados para reporting a entidades externas

Cumprir PIE de ME
Inserir não conformidades
Manter arquivo de padrões de ME

Recolher dados de não conformidades de ME na Acompanhar testes industriais de ME
produção
Validar não conformidades de ME
Inserir dados para reporting a entidades externas
Controlo de material não conforme
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Verificar disponibilidade de materiais para
SC (material check)
Acompanhar processos de transição de ME
Determinar necessidades de ME com
estatuto não corrente
Seguimento de cotas de fornecedores
Balancear entregas com capacidade de
recepção de materiais

Desenvolvimento materiais
embalagem
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Inserir pedidos de gestão
Inserir não conformidades
Inserir de pedidos de compra
Preparar processo de desenvolvimento

Elaborar relatório desenvolvimento ME
Alterar estatutos de gestão
Seguir processos de desenvolvimento
Verificar parâmetros técnicos das FEME
Conferência de facturas
Inserir dados para reporting a entidades externas

Selecção da tecnologia a utilizar num determinado trabalho
Aprovação no fornecedor das primeiras
provas em máquina

Categorias actuais

B - Carreiras profissionais de quadros médios e
superiores

Quadro superior

Director
Responsável área
Técnico superior

Quadro médio

Chefe de sector industrial
Chefe sector administrativo
Encarregado geral fabril
Encarregado turno fabril
Encarregado fabril
Técnico administrativo
Técnico comercial
Técnico industrial
Chefe de turno fabril

O modelo de carreiras de quadros considera todos os quadros pertencentes à The Navigator Company, SA abrangidos
nas categorias de quadros superiores e quadros médios.

Níveis de evolução profissional
Carreira técnica

19

Director

18

Responsável área

17

Responsável área

Técnico superior

16

Responsável área

Técnico superior

15

Técnico superior

Quadros médios

Quadro superior

Carreira de gestão

D2

D1

Carreiras: industrial, comercial e
administrativa

A promoção de nível corresponde à evolução profissional do trabalhador por níveis funcionais.
A promoção de nível é sujeita ao cumprimento dos requisitos (abaixo definidos) e a necessidade organizacional.
A progressão salarial corresponde à evolução salarial do trabalhador dentro de cada nível funcional, de acordo com a
banda salarial definida para o nível respectivo.
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Carreiras quadros superiores

Gestão

Técnica

III- Níveis de evolução profissional
A carreira dos quadros superiores foi delimitada em sete
níveis de evolução profissional, tal como apresentado:
Carreira de gestão

Quadro superior

I- Definição
Neste grupo funcional estão enquadradas as funções de
natureza técnica ou de gestão com responsabilidades de implementação ao nível estratégico e táctico, no plano operacional e/ou conceptual.
São funções que exigem um elevado grau de autonomia
e de tomada de decisão, estando o nível de iniciativa destas
funções balizado por princípios e políticas funcionais da organização.
A tipologia de problemas que estas funções enfrentam
assume um carácter diversificado em que a solução é obtida
por extrapolação de soluções prévias ou por um pensamento
analítico sobre problemas pouco definidos que requerem um
elevado grau de elaboração.
Estas funções assumem uma forte orientação para o
cliente, interno ou externo, e têm um impacto significativo
nos resultados do negócio e no seu desenvolvimento regular.
II- Âmbito
Tendo em conta a estrutura funcional existente na Empresa o modelo de carreiras dos quadros superiores incidirá
sobre duas carreiras: gestão e técniCA, de acordo com a actividade desempenhada:

Inclui funções, que requerem um conhecimento técnico ou
especializado, adquirido através de formação específica,
qualificações profissionais e/ou experiência profissional.
No seu nível máximo de proficiência traduz-se no domínio
de competências numa área de conhecimentos específica;
As respectivas responsabilidades implicam a concepção e/
ou o domínio de procedimentos e com frequência a coordenação, supervisão e controlo funcional de processos, projectos e sistemas complexos.
As competências mais valorizadas nesta carreira passam
pela capacidade técnica, capacidade de resolução de problemas, iniciativa, inovação e orientação para o cliente e para
os resultados.

Funções que assumem responsabilidades de chefia/coordenação de um departamento ou serviço, assegurando a implementação dos objectivos estratégicos através do planeamento, coordenação e controlo da actividade e dos recursos
afectos.
Estas funções, embora limitadas por uma ou mais políticas
funcionais gerais, situam-se claramente entre a direcção e a
execução de tarefas, cabendo-lhes a proposição de políticas
funcionais, a definição dos standards, normas e procedimentos, bem como o controlo, de forma mais ou menos próxima,
quanto à consecução dos objectivos.
As competências mais valorizadas nesta carreira passam
pela capacidade de liderança e gestão de equipas, iniciativa,
inovação, visão estratégica e orientação para o cliente e para
resultados, em complemento dos conhecimentos técnicos
adquiridos.

Carreira técnica

19

Responsável área

18

Responsável área

17

Responsável área

Técnico superior

16

Responsável área

Técnico superior

15

Técnico superior

14

Técnico superior

13

Técnico superior

IV- Descrição da carreira
Requisitos mínimos de entrada
Habilitações literárias: licenciatura ou superior;
Línguas: domínio de inglês;
Conhecimentos técnicos específicos adequados á respectiva área funcional.
Competências comportamentais valorizadas: resolução de problemas, iniciativa, inovação, ambição profissional, flexibilidade, orientação para resultados e trabalho em equipa.
Potencial ao nível de liderança e gestão de pessoas.

Exp. profissional
Entrada estágio profissional com duração mínima de 12 meses (no caso de
recrutamento externo em início de carreira);
• Aprovação em processo de recrutamento específico;
• Disponibilidade para trabalhar em turnos (quando a natureza das funções o requeira)
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IV- a) Descrição carreira de gestão
Descrição dos níveis
Definição

Âmbito de responsabilidade

Responsável
Job grade 19

São as funções que asseguram a definição, coor• Incidência no plano estratégico com elevado impacto nos resultados
denação e monitorização dos objectivos e do de- da organização;
sempenho de um departamento, actuando com
• Actuação de acordo com políticas funcionais gerais, assumindo um
elevada autonomia. Detêm responsabilidades papel importante na definição de standards, normas e procedimentos para
sobre equipas de grande dimensão e/ou proces- consecução de objectivos;
sos muito complexos e heterogéneos, com im• Âmbito de actuação heterogéneo e complexo;
pacto estratégico na organização.
• Exigência de liderança de equipas, com visão estratégica do negócio;
• Elevada autonomia na tomada de decisões.

Responsável
Job grade 18

São as funções que asseguram os objectivos de
• Incidência no plano táctico/estratégico, com impacto significativo nos
um departamento ou serviço e coordenam o seu resultados da direcção;
desempenho, cabendo-lhes a definição e contro• Âmbito de actuação heterogéneo e complexo;
lo dos standards, normas e procedimentos. O
• Actuação de acordo com normas e políticas claramente definidas,
âmbito de intervenção é heterogéneo e comple- contribuindo para a sua definição;
xo, requerendo nível de autonomia na tomada de
• Exigência de liderança e gestão de equipas;
decisões sob sua responsabilidade.
• Autonomia na tomada de decisões.

Responsável
Job grade 17

São as funções que asseguram os objectivos
• Incidência no plano táctico/operacional, com coordenação operaciode um serviço ou área especializada/funcional, nal das actividades;
com algum nível de autonomia de decisão. Es• Actuação de acordo com normas e políticas definidas,
tas funções planeiam e coordenam o trabalho de
• Âmbito de actuação homogéneo e complexo;
uma equipa de técnicos superiores ou quadros
• Capacidade de coordenação e supervisão de equipas.
médios, cabendo-lhes a supervisão dos standar• Exigência de coordenação de equipas e influência sobre os outros;
ds, normas e procedimentos, dentro dos limites
• Autonomia relativa na tomada de decisões.
das políticas funcionais definidas

Responsável
Job grade 16

São as funções que asseguram os objectivos de
um serviço ou área funcional.
Estas funções planeiam e coordenam o trabalho de uma equipa de técnicos superiores ou
quadros médios, cabendo-lhes a supervisão dos
standards, normas e procedimentos, dentro dos
limites das políticas funcionais definidas.

Requisitos

Incidência no plano operacional, com coordenação operacional das actividades;
Atuação de acordo com normas e políticas definidas.
Âmbito de atuação homogéneo e complexo;
Capacidade de coordenação e supervisão de equipas;
Exigência de coordenação de equipas e influência sobre os outros;
Autonomia relativa na tomada de decisões.

Requisitos de evolução profissional - carreira de gestão
Área industrial

Avaliação de desempenho *

Área comercial

Área corporativa

• Avaliação de desempenho média de 3,5 ou superior durante últimos 3 anos
• Nenhuma avaliação abaixo de 3 nos últimos três anos

Job grade

19

Experiência
profissional/
competências e
conhecimentos

• Comprovados
conheci•
Conhecimentos comprovados em duas
• Conhecimentos compromentos de duas áreas fabris (pre- áreas comerciais (preferencialmente entre ma- vados em duas áreas de suporte
ferencialmente conhecimentos rketing, comercial e logística)
(preferencialmente transversal à
de pasta e papel)
direcção)
•
•
•

Experiência relevante em função de gestão de nível 18 (ou equivalente no exterior)
Demonstração de competências de liderança, visão estratégica do negócio, iniciativa e assertividade
Requisito preferencial: chefia/ participação de projecto transversal de natureza estratégica na navigator company*

18

Experiência relevante em função de nível 17, de gestão ou técnica (ou equivalente no exterior)
Demonstração de competências de coordenação de equipas, iniciativa e visão estratégica
Requisitos preferenciais:
Experiência em 2 sub áreas/ processos da área de responsabilidade
Chefia/ participação em projectos transversais à direcção*

17

Domínio técnico da área funcional correspondente
Demonstração de competências de orientação para os resultados e para o cliente, flexibilidade, ambição profissional,
resolução de problemas e iniciativa
Capacidade de gestão de equipas.
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16

Conhecimentos técnicos da área funcional correspondente.
Demonstração de competências de orientação para os resultados e para o cliente, flexibilidade, ambição profissional,
resolução de problemas e iniciativa.
Capacidade de gestão de equipas.

* Não aplicável a processos de recrutamento externo.

IV- b) Descrição carreira técnica
Descrição - Carreira técnica
Níveis

Técnico
superior
job grade 17

Técnico
superior
job grade 16

Definição

Âmbito de responsabilidade

São funções que requerem um domínio técnico integral
de competências numa área de conhecimento. Pressupõe a
existência de funções com elevado grau de autonomia e de
tomada de decisão de âmbito técnico. Funções que se dedicam ao estudo de questões muito complexas, apresentando
soluções inovadoras de elevado âmbito técnico ou estratégico e com impacto significativo na organização. Poderá
incluir a gestão/supervisão de projectos.

Incidência no plano estratégico com impacto significativo ao nível da
tomada de decisões do grupo;
Responsabilidade sobre processos heterogéneos e muito complexos;
Domínio integral de competências numa área de conhecimento com elevado nível de complexidade.

São funções que requerem um domínio técnico ou especiali- Incidência no plano estratégico/táctico com impacto nos resultados da
zado de uma área de conhecimento. A sua execução implica direcção ou organização;
o domínio de procedimentos e, frequentemente, a supervi- Responsabilidade sobre processos heterogéneos e complexos;
são/controlo funcional de processos ou sistemas complexos. Domínio de competências numa área de conhecimento complexa.
São funções que apresentam soluções técnicas inovadoras
com impacto económico-estratégico no grupo.

Técnico
superior
job grade 15

São funções que requerem um conhecimento técnico ou especializado, adquirido através de formação específica, qualificações profissionais ou através de experiência profissional. A sua execução implica o domínio de procedimentos,
processos ou sistemas com algum nível de complexidade.

Incidência no plano táctico com impacto nos resultados da direcção;
Responsabilidade sobre processos complexos;
Elaboração de pareceres que sustentem a tomada de decisões.

Técnico
superior job
grade 14

São funções de suporte técnico/operacional à consecução da
actividade regular da organização. Pressupõem o tratamento
de situações e/ou problemas com algum grau de complexidade técnica. São funções que contemplam a execução de
um conjunto de actividades predominantemente orientadas
por procedimentos predefinidos e/ou estandardizados e sujeitas a supervisão.

Incidência no plano operacional, sujeito normalmente a coordenação superior estreita,
Domínio de procedimentos e normas diversificados face a problemas relativamente complexos.

Técnico
superior job
grade 13
(Entrada)

São funções de suporte técnico/operacional à consecução
da actividade regular da organização. Pressupõem o tratamento de situações e/ou problemas de complexidade técnica
reduzida. São funções que contemplam a execução de um
conjunto de actividades predominantemente orientadas por
procedimentos predefinidos e/ou estandardizados e sujeitas
a supervisão.

Incidência no plano operacional, sujeito normalmente a coordenação
superior estreita;
Conhecimento de procedimentos e normas diversificados face a problemas de complexidade reduzida.
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Carreira técnica
Requisitos de acesso
Área industrial
Avaliação de desempenho

Área comercial

Área corporativa

• Avaliação de desempenho média de 3,5 ou superior durante últimos 3 anos
• Nenhuma avaliação abaixo de 3 nos últimos três anos

Job grade

17

Experiência
profissional/
competências
e conhecimentos

16

15

• Domínio integral de competências técnicas na sua área de responsabilidade
• Conhecimentos comprovados de 2 áreas de conhecimento dentro da área funcional (industrial, comercial ou
corporativa)
• Demonstração de competências de resolução de problemas, orientação para resultados, iniciativa e visão
estratégica
• Requisito preferencial: gestão de projectos transversais de natureza estratégico na navigator company (*)
• Domínio do conhecimento técnico específico requerido para o desempenho da função
• Demonstração de competências de resolução de problemas, iniciativa e pensamento conceptual
• Requisitos preferenciais:
• Experiência relevante em duas áreas de responsabilidade
• Participação em projectos transversais à direcção a que pertence (*)
• Domínio do conhecimento técnico específico, procedimentos e sistemas da função
• Formação profissional ou experiência profissional no domínio técnico
• Demonstração de competências de resolução de problemas, iniciativa, flexibilidade e orientação para resultados.

14

• Conhecimentos técnicos específicos, procedimentos e sistemas da função.
• Formação profissional ou experiência profissional no domínio técnico.

13

• Requisitos mínimos de entrada para quadro superior.

(*) Não aplicável a processos de recrutamento externo.

Carreiras quadros médios
I - Definição

Neste grupo funcional estão enquadrados os trabalhadores que:
1- Desempenham funções de chefia operacional nomeadamente na coordenação, distribuição e orientação do trabalho de funções executantes, segundo directrizes superiores.
A estas funções cabe o controlo e supervisão de standards,
normas e procedimentos, actuando com algum nível de autonomia, no âmbito das políticas e procedimentos previamente
definidos.
2- Inclui ainda funções que requerem um nível de conhecimento especializado e que normalmente incluem a coordenação funcional de equipas ou projectos específicos. Estas
funções são desempenhadas num âmbito de actuação com
algum nível de autonomia, de acordo com políticas e procedimentos previamente definidos.
II - Âmbito
Carreira industrial
Supervisor - Funções responsáveis pela supervisão de
uma equipa de executantes e pelo controlo dos standards,
normas e procedimentos, dentro dos limites das políticas
funcionais previamente definidas. Estas funções incluem:
–– Supervisores (manutenção, produção, armazém) - correspondem a funções responsáveis pela gestão de uma equipa de executantes para as áreas de manutenção, produção e
armazém.

–– Supervisores de turno - correspondem a funções responsáveis pelos turnos e gestão da respectiva equipa de executantes
–– Supervisores de equipa - correspondem a funções responsáveis pelos turnos e/ou coordenação de equipa de executantes para o parque de madeiras, manutenção, armazéns
de pasta e papel e transformação/acabamento.
Técnico industrial - Funções de tipologia técnico-prática
que exigem conhecimento profundo no domínio da aplicação dos processos na área industrial, adquirido através de
formação técnica ou experiência profissional, operando processos de complexidade determinada. Detém algum nível de
autonomia no que se refere à realização de tarefas, actuando
de acordo com coordenação superior. Incluem a coordenação
funcional de equipas ou projectos específicos.
Carreira comercial
Técnico comercial - Funções de natureza técnico-prática
que apoiam a implementação dos processos de negócio e
que actuam no âmbito da área comercial. São funções que
requerem um profundo conhecimento dos processos comerciais, exigindo orientação para o cliente externo, capacidade
de relacionamento interpessoal e o domínio de processos de
complexidade determinada. Detém algum nível de autonomia no que se refere à realização de tarefas, actuando segundo coordenação superior. Incluem a coordenação funcional
de equipas ou projectos específicos.
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Carreira administrativa
Técnico administrativo - Funções de natureza técnico-
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-prática de suporte às actividades regulares de negócio, actuando no âmbito das áreas corporativas do grupo. São funções
que requerem um profundo conhecimento dos processos
administrativos, exigindo eficácia em procedimentos duma
secção especializada e o domínio de processos de complexidade determinada. Detém algum nível de autonomia no que
se refere à realização de tarefas, actuando segundo coorde-

2
D
1

nação superior. Incluem a coordenação funcional de equipas
ou projectos específicos.
III - Níveis de evolução profissional

Para efeitos de desenvolvimento e gestão de carreiras os
quadros médios são enquadrados em 2 níveis (D1 e D2), na
sequência das carreiras desenhadas para os executantes:

O nível D2 corresponde ao topo de evolução de carreira do trabalhador enquanto quadro médio, pressupondo domínio técnico-operacional de uma área especializada. Implica maior autonomia e responsabilidades acrescidas relativamente aos processos/
procedimentos, requerendo uma ampla formação e experiência profissional. A inserção neste nível pressupõe que o processo de
aprendizagem contínua do trabalhador passou não só pelo acumular de conhecimentos técnico-operacionais mas também pela
aprendizagem de postos de trabalho/valências de outras áreas, revelando polivalência e flexibilidade.
O nível D1 pressupõe o desempenho de funções que requerem conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, específicos bem como
algum nível de polivalência. Incluem funções com algum nível de autonomia, que actuam de acordo com políticas e procedimentos
definidos. Incluem funções com responsabilidade de supervisão ou coordenação funcional de uma equipa de executantes. É o nível
máximo para funções de supervisão de equipa.

IV- Descrição da carreira
Requisitos mínimos de entrada
Habilitações literárias: 12.º ano ou curso técnico-profissional (ou experiência profissional equivalente)
Línguas: bons conhecimentos de inglês (falado e escrito)
Conhecimentos técnicos específicos adequados á respectiva área funcional
Competências comportamentais valorizadas: resolução de problemas,
orientação para resultados, flexibilidade e trabalho em equipa
Potencial ao nível de coordenação de pessoas

Cumprimento do plano de formação específico
Avaliação de desempenho média de 2,25 nos 3 anos anteriores (não aplicável a processos de recrutamento externo)
Aprovação em processo de recrutamento específico
Disponibilidade para trabalhar em turnos (quando a natureza das funções
o requeira)
Estágio profissional com duração mínima de 12 meses (no caso de recrutamento externo em início de carreira)

Requisitos de evolução profissional
Carreira industrial

Carreira comercial

Carreira administrativa

• Com origem em D1 (SGD quadros): Avaliação de desempenho média de 3,5 ou superior durante últimos 3 anos. Nenhuma avaliação abaixo de 3 nos últimos três anos*
• Com origem em C2 (SGD executantes): Avaliação de desempenho média de 2,25 ou superior durante últimos 3 anos. Nenhuma
avaliação abaixo de 2 nos últimos três anos*

D2

• Permanência mínima no nível D1 (2 anos) ou C2 (4 anos)*
• Domínio de conhecimentos dos requisitos C2 (carreira de executantes)*
• Nível não acessível aos supervisores de equipa
• Requisito preferencial: desempenho anterior de funções nível D1
• Capacidade de coordenação/chefia de equipas, Resolução de problemas, iniciativa e
flexibilidade.

• Domínio de 2/3 línguas estrangeiras
• Orientação para o cliente, flexibilidade, iniciativa e relacionamento
inter-pessoal

• Resolução de problemas, iniciativa, rigor e flexibilidade.

Avaliação de desempenho média de 2,25 ou superior durante últimos 3 anos (SGD Executantes). Nenhuma avaliação abaixo de 3 nos
últimos três anos*

D1

Permanência mínima no nível C2 (2 anos) ou C1 (4 anos)*
Domínio de conhecimentos de acordo com os requisitos C2 definidos em carreiras de executantes (C1 no caso de supervisor de equipa)*
Capacidade de coordenação/
chefia de equipas, Resolução de
problemas, iniciativa e flexibilidade.

Domínio de 2/3 línguas estrangeiras
Orientação para o cliente, flexibilidade, iniciativa e relacionamento
interpessoal

* Não aplicável a processos de recrutamento externo.
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C - Enquadramento dos trabalhadores

Quadros médios

Quadros superiores

Níveis anteriores

Níveis anteriores

Níveis anteriores

C2

6

C1

7

B2

8E9

B1

10 E 11

A1

13

A2

12

Novos
níveis

Executantes

D2

4E5

D1

6E7

ANEXO II

Job grade

Banda salarial ( €/ano )

19

77 343 €

116 015 €

18

57 449 €

86 174 €

17

51 765 €

77 648 €

16

43 848 €

65 772 €

15

31 973 €

47 959 €

14

25 781 €

38 672 €

13

22 838 €

34 256 €

18

4

17

4

16

3

15

3

14

2

13

1

Período normal de trabalho

1- (Número eliminado.)
2- A duração do período normal de trabalho diário é de
oito horas, devendo ser interrompido por um intervalo de duração não inferior a uma hora, de modo que os trabalhadores
não prestem mais de cinco horas de trabalho consecutivo,
salvo os trabalhadores em regimes de turno que devam permanecer ininterruptamente nos seus postos de trabalho, aos
quais a empresa fornecerá a refeição em locais apropriados,
o tempo para tomar a refeição, num máximo de meia hora, é
considerado tempo de trabalho.

Quadros médios
Banda salarial ( € / mês )

D2

1 630 €

3 401 €

D1

1 330 €

2 522 €

Cláusula 32.ª
Turnos

(Cláusula eliminada.)
Cláusula 43.ª

Executantes
Zona de
admissão

5

Cláusula 29.ª

Quadros superiores

Níveis

19

continuarão a aplicar-se aos trabalhadores da PORTUCEL
admitidos anteriormente à entrada em vigor do presente AE:
A.1- Cláusulas:

Bandas salariais

Níveis

Novos níveis - job grade

Novos níveis

Critério de conversão
O enquadramento dos trabalhadores nos níveis de carreira será efectuado de acordo com a seguinte matriz de conversão:

Banda salarial (€/
mês)

C2

1 404 €

2 480 €

C1

1 236 €

2 256 €

B2

1 127 €

2 051 €

B1

1 016 €

1 565 €

A2

811 €

924 €

1 435 €

A1

738 €

846 €

1 143 €

Férias

1- Os trabalhadores abrangidos por este acordo têm direito
a gozar, em cada ano civil, e sem prejuízo da retribuição, um
período de férias igual a 25 dias úteis.
Cláusula 62.ª
Determinação da retribuição horária

1- O valor da retribuição horária, para todos os efeitos deste acordo, será calculado pela aplicação da fórmula seguinte:

ANEXO III
Nos termos e para efeitos do previsto na cláusula 86.ª do
presente AE, procede-se à seguinte enunciação taxativa:
A- Cláusulas e condições do AE publicado no Boletim
do Trabalho e Emprego, n.º 29, de 8 de agosto de 2010, que

(Remuneração base + diuturnidades + subsídio de turno + I. H. T.) x 12
/ Período normal de trabalho semanal x 52
2- Para pagamento do trabalho suplementar, a fórmula prevista no número anterior não inclui a retribuição especial por
isenção do horário de trabalho.
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Cláusula 65.ª

Cláusula 63.ª
Diuturnidades

Base de indexação

1- Será atribuída aos trabalhadores que perfaçam três anos
de serviço na empresa, a partir do mês em que atinjam essa
antiguidade, uma diuturnidade de 0,88 % da base de indexação, calculada nos termos da cláusula 65.ª
2- As diuturnidades, no máximo de seis, vencer-se-ão de
três em três anos, no mês em que perfaçam a respetiva antiguidade.
3- Aos trabalhadores admitidos posteriormente a 31 de
maio de 1994, e para efeito de determinação do número de
diuturnidades, considera-se a data de admissão. Porém, o seu
processamento far-se-á, apenas a partir de 1 de janeiro de
2001, ou seja, sem qualquer retroatividade.
4- Exclusivamente para os trabalhadores do quadro efectivo da empresa em 31 de maio de 1994 aplica-se o regime
constante da cláusula 62.ª do AE Portucel, SA, publicado no
Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 16, de 30 de
abril de 1990.
5- As diuturnidades vencidas, até 28 de fevereiro de 2015,
foram extintas por incorporação na retribuição mensal. Os
trabalhadores que até àquela data ainda não tivessem atingido o limite máximo, de diuturnidades, previsto nos números
2 e 4 da presente cláusula, ser-lhe- à incorporado anualmente
as diuturnidades vincendas até que perfaçam o limite acima
referido.
6- Mantem-se para as diuturnidades vincendas a actual
forma de cálculo de acordo com a base de indexação.

1- A base de cálculo do valor das diuturnidades e dos subsídios de turno obtém-se a partir da média simples das remunerações da tabela I, do Anexo A, obtida segundo a seguinte
fórmula:
M=R/n
sendo:
M = média simples das remunerações;
R = soma das remunerações de todos os grupos salariais;
n = número de grupos salariais.
2- Os valores apurados por efeito da indexação dos subsídios de turno e diuturnidades serão arredondados para a
dezena ou meia dezena de cêntimos imediatamente superior.
Cláusula 66.ª
Subsídio de Natal

1- Os trabalhadores têm direito a receber pelo Natal, independentemente da assiduidade, um subsídio de valor correspondente a um mês de remuneração, mais diuturnidades,
subsídio de turno e isenção de horário de trabalho.
Cláusula 67.ª
Subsídio de bombeiro

(Cláusula eliminada da matéria salvaguardada do presente anexo por incorporação na retribuição mensal).
Cláusula 73.ª

Cláusula 64.ª
Subsídio de turno

Retribuição da prevenção

1- Os trabalhadores no regime de turnos têm direito a receber, mensalmente, um subsídio calculado a partir da base de
indexação definida na cláusula seguinte:
a) 9,52 % da referida base de indexação, quando no regime de dois turnos com folga fixa;
b) 10,96 % da base de indexação, quando no regime de
dois turnos com folga variável;
c) 12,38 % da base de indexação, quando no regime de três
turnos sem laboração contínua;
d) 20 % da base de indexação, quando no regime de três
turnos com laboração contínua.
1.1- No regime de três turnos de laboração contínua ou regime de dois turnos equiparável a laboração contínua, abrangidos pelas condições constantes do número 2 da cláusula
32.ª, aos valores do subsídio de turno referidos, acrescem,
respectivamente, 10 % e 7 % da remuneração base individual.
2- Os subsídios de turno indicados no número anterior incluem a remuneração por trabalho nocturno.
3- Estes subsídios serão devidos quando os trabalhadores
se encontrem em gozo de férias.
4- Os subsídios previstos nesta cláusula vencem-se no fim
de cada mês e são devidos a cada trabalhador em relação e
proporcionalmente ao serviço prestado em regime de turnos
no decurso do mês.

1- A todos os trabalhadores que realizam prevenção ser-lhes-á assegurado o valor que recebiam a este título em 31
de dezembro de 2014. Este valor será actualizado sempre
que a remuneração base do trabalhador seja actualizada ou
quando for alterada por motivos de promoção, progressão ou
reclassificação profissional; Nestas situações será calculado
20 % da diferença entre a nova e a anterior remuneração e o
montante apurado será acrescido ao valor fixo da prevenção.
2- O valor referido no número anterior será pago 12 vezes
por ano, sem prejuízo do seu pagamento proporcional, nos
termos dos números seguintes. Esta compensação inclui o
tempo de deslocação.
3- Nos anos incompletos de integração no regime de prevenção, o pagamento referido no número 1 anterior será proporcional ao número de meses de efectiva integração neste
regime.
4- As ausências prolongadas, por períodos superiores a 15
dias, determinam o pagamento proporcional da compensação, nos termos do número anterior.
5- Não é permitida a marcação de férias coincidentes com
o período de prevenção previsto na respectiva escala.
6- Um trabalhador que realiza prevenção pela primeira vez
não poderá receber a título de prevenção uma retribuição fixa
superior a 20 % da sua retribuição base.
7- A compensação referida no número 1, não inclui o pagamento pelo trabalho suplementar prestado, que será remu-
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nerado, nos termos previstos neste AE.
8- Sempre que o regime de prevenção implique deslocação
à fábrica, a Empresa garantirá transporte ao trabalhador, ou,
em alternativa, o seu pagamento, nos termos em vigor na
empresa, à data da deslocação.
Cláusula 76.ª
Subsídio de infantário

1- A empresa comparticipará nas despesas com a frequência de infantário, no seguinte valor;
–– Infantário - 70,00 €;
2- Não serão consideradas, para efeitos do número anterior, despesas respeitantes a fornecimento de alimentação ou
outros serviços, mas apenas a frequência do infantário.
3- O subsídio de infantário não será pago nas férias, sendo nele descontado o valor proporcional ao número de dias
completos de ausência do beneficiário.
4- O direito ao subsídio de infantário cessa logo que o beneficiário possa utilizar serviços adequados ao dispor da empresa ou logo que o filho perfaça 7 anos de idade.
Cláusula 77.ª
Subsídio de transporte

(Cláusula eliminada da matéria salvaguardada do presente anexo por incorporação na retribuição mensal).
Cláusula 91.ª
Regalias sociais

1- A empresa garantirá a todos os seus trabalhadores, nas
condições das normas constantes de regulamento próprio, as
seguintes regalias:
a) Seguro social;
b) Complemento de subsídio de doença e acidentes de trabalho;
c) Subsídio especial a deficientes: 100,00 €;
d) Complemento de reforma.
A.2- Condições específicas e únicas dos trabalhadores

condutores de geradores de vapor
(Cláusula eliminada da matéria salvaguardada do presente anexo por incorporação na retribuição mensal).
A.3- Outras condições
a) Extinção do regime de dispensas de 48 horas/ano remuneradas
Extinção do regime de faltas dadas até 48 horas em cada
ano civil, com integração na remuneração base/subsidio de
turno do valor correspondente a 16 horas, calculado com
base na taxa horária de cada trabalhador.
Instituição de um regime de horário que possibilite a
justificação de eventuais ausências a cada início do horário
normal de trabalho.
Este regime assenta nos seguintes princípios:
–– Período máximo de 30 minutos;
–– Utilização até 2 situações por mês.
Na situação dos trabalhadores de horário geral (Administrativo e industrial) o período de ausência tem de ser
compensado no próprio dia. No caso dos trabalhadores em
regime de turnos a utilização dos períodos acima referidos
obriga ao prolongamento do tempo de trabalho do Trabalhador a substituir, não podendo este abandonar o posto de trabalho até estar assegurada a sua substituição.
Este prolongamento do período de trabalho não confere
direito a pagamento de trabalho suplementar.
b) Prémio chamada
O prémio de chamada é substituído pelo pagamento da
deslocação em viatura própria, pelo valor estabelecido no
número 6 da cláusula 37.ª deste AE.
c) Trabalho suplementar
(Alínea eliminada.)
A.4- Previsão comum
Todas as matérias que não se encontrem reproduzidas
neste documento, incluindo remissões constantes nas cláusulas e condições transcritas em A.1, A.2 e A.3, serão interpretadas e aplicadas de acordo com o texto do AE publicado
no presente Boletim do Trabalho e Emprego.
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ANEXO A

Tabela de remunerações
Tabela salarial - 2019
Grupos

TAB I

%

TAB II

%

TAB III

%

TAB IV

%

TAB V

%

1

2 306

1,5 %

2 567

1,5 %

2 707

1,5 %

2 835

1,5 %

3 028

1,5 %

2

2 132

1,5 %

2 385

1,5 %

2 515

1,5 %

2 629

1,5 %

2 707

1,5 %

3

1 805

1,5 %

2 038

1,5 %

2 139

1,5 %

2 243

1,5 %

2 385

1,5 %

4

1 554

1,5 %

1 758

1,5 %

1 839

1,5 %

1 924

1,5 %

2 038

1,5 %

5

1 427

1,5 %

1 623

1,5 %

1 697

1,5 %

1 771

1,5 %

1 848

1,5 %

6

1 267

1,5 %

1 453

1,5 %

1 510

1,5 %

1 582

1,5 %

1 623

1,5 %

7

1 102

1,5 %

1 281

1,5 %

1 331

1,5 %

1 392

1,5 %

1 453

1,5 %

8

1 055

2,0 %

1 251

2,0 %

1 299

2,0 %

1 355

2,0 %

1 366

2,0 %

9

990

2,0 %

1 182

2,0 %

1 222

2,0 %

1 279

2,0 %

1 299

2,0 %

10

953

2,0 %

1 124

2,0 %

1 165

2,0 %

1 206

2,0 %

1 229

2,0 %

11

896

2,0 %

1 070

2,0 %

1 103

2,0 %

1 147

2,0 %

1 165

2,0 %

12

847

2,0 %

1 014

2,0 %

1 049

2,0 %

1 089

2,0 %

1 107

2,0 %

13

786

2,0 %

954

2,0 %

980

2,0 %

1 019

2,0 %

1 050

2,0 %

Base indexação ................................................ 1329,09 €
Diuturnidades ...................................................... 11,73 €
Subsídio de turno
2 Turnos folga fixa ............................................ 127,10 €
2 Turnos folga variável ..................................... 145,90 €
3 Turnos s/lab. contínua .................................... 164,90 €
3 Turnos c/lab. contínua .................................. 266,60 €
Lisboa, 29 de março de 2019.

Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pela FEPCES - Federação Portuguesa dos Sindicatos do
Comércio, Escritórios e Serviços:
Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pelo Sindicato dos Quadros e Técnicos de Desenho SQTD:

Pela The Navigator Company, SA:
João António Xavier da Costa Ventura, na qualidade de
mandatário.
Ana Catarina Neves Carneiro Duarte Ferreira Pais Gomes, na qualidade de mandatário.
Pela Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas,
Quimicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas - FIEQUIMETAL:
Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pela Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro - FEVICCOM:
Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações - FECTRANS:

Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pelo Sindicato dos Capitães, Oficiais Pilotos, Comissários e Engenheiros da Marinha Mercante - OFICIAISMAR:
Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pela FESAHT - Federação dos Sindicatos da Agricultura,
Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal:
Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pelo Sindicato dos Fogueiros, Energia e Indústrias Transformadoras - SIFOMATE:
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Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.

Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.

Adenda

Pela FESAHT - Federação dos Sindicatos da Agricultura,
Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal:

Ao acordo de revisão salarial - 2019
Análise e negociação dos planos de carreira, com as organizações sindicais, após a conclusão do processo negocial
em curso dos CR 2019.
Setúbal, 29 de março de 2019.
Pela The Navigator Company, SA:
João António Xavier da Costa Ventura, na qualidade de
mandatário.
Ana Catarina Neves Carneiro Duarte Ferreira Pais Gomes, na qualidade de mandatário.
Pela Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas,
Quimicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas - FIEQUIMETAL:
Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pela Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro - FEVICCOM:
Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações - FECTRANS:
Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pela FEPCES - Federação Portuguesa dos Sindicatos do
Comércio, Escritórios e Serviços:
Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pelo Sindicato dos Quadros e Técnicos de Desenho SQTD:
Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pelo Sindicato dos Capitães, Oficiais Pilotos, Comissários e Engenheiros da Marinha Mercante - OFICIAISMAR:

Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pelo Sindicato dos Fogueiros, Energia e Indústrias Transformadoras - SIFOMATE:
Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
PROTOCOLO

Implementação em 2020 do horário máximo de
trabalho de 38h/semanais
As partes acordam na celebração do presente Protocolo,
de que são outorgantes, firmado nesta data e que se consubstancia no seguinte:
1- Âmbito geral
A partir de 1 de janeiro de 2020 o horário semanal máximo a vigorar em toda a empresa é de 38 horas de trabalho.
Operacionalização a definir.
2- Laboração contínua
a) O horário de laboração contínua é anual e corresponde à
média de 38 horas de trabalho semanal.
b) Os horários de trabalho serão elaborados para períodos
de cinco anos com rotatividade de todas as equipas, de forma
a obter a mais equitativa distribuição dos tempos de trabalho
e de descanso com a integração de 19 dias férias por trabalhador, no período de maio a setembro, podendo este período
ser repartido em sub-períodos, em que um deles terá, pelo
menos, 10 dias consecutivos.
i) As equipas terão no mínimo de 6 dias de sobreposição/
reforço por ano e por equipa para gozo dos restantes dias de
férias.
ii) As restantes férias serão gozadas em períodos de sobreposição de horários - reforços ou sem recurso a trabalho
suplementar;
iii) Poderão ser efectuadas trocas de turnos no sentido de
facilitar aquela marcação de férias.
c) Os trabalhadores em regime de turnos de laboração contínua tomarão as suas refeições no local de trabalho, sem que
possam abandonar as instalações respectivas e sem prejuízo
do normal funcionamento do serviço.
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Setúbal, 29 de março de 2019.
Pela The Navigator Company, SA:
João António Xavier da Costa Ventura, na qualidade de
mandatário.
Ana Catarina Neves Carneiro Duarte Ferreira Pais Gomes, na qualidade de mandatário.
Pela Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas,
Quimicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas - FIEQUIMETAL:
Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pela Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro - FEVICCOM:

Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pelo Sindicato dos Fogueiros, Energia e Indústrias Transformadoras - SIFOMATE:
Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Declaração
A Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas,
Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas - FIEQUIMETAL, representa
as seguintes organizações sindicais:

Pelo Sindicato dos Quadros e Técnicos de Desenho SQTD:

SITE-NORTE - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente
do Norte;
SITE-CN - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do
Centro Norte;
SITE-CSRA - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do
Centro Sul e Regiões Autónomas;
SITE-SUL - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do
Sul;
SIESI - Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas;
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas e
Metalomecânicas do Distrito de Viana do Castelo;
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira;
Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades
Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira.

Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.

Para os devidos efeitos se declara que a FEVICCOM Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro, Representa os seguintes sindicatos:

Pelo Sindicato dos Capitães, Oficiais Pilotos, Comissários e Engenheiros da Marinha Mercante - OFICIAISMAR:

STCCMCS - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
de Cerâmica, Cimentos e Similares, Construção, Madeiras,
Mármores e Cortiças do Sul e Regiões Autónomas;
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica,
Cimentos e Similares da Região Norte;
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica,
Cimentos, Construção, Madeiras, Mármores e Similares da

Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações - FECTRANS:
Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pela FEPCES - Federação Portuguesa dos Sindicatos do
Comércio, Escritórios e Serviços:
Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.

Manuel Diogo Bravo, na qualidade de mandatário.
Eduardo Jaime Santos Florindo, na qualidade de mandatário.
Pela FESAHT - Federação dos Sindicatos da Agricultura,
Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal:
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Região Centro;
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira;
Sindicato dos Trabalhadores da Construção, Madeiras,
Pedreiras, Cerâmica e Afins da Região a Norte do Rio Douro;
Sindicato dos Trabalhadores da Construção, Madeiras,
Mármores, Pedreiras, Cerâmica e Materiais de Construção
de Portugal;
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Construção
Cerâmica, Cimentos e Similares, Madeiras, Mármores e Pedreiras de Viana do Castelo e Norte - SCMPVCN;
SICOMA - Sindicato dos Trabalhadores da Construção,
Madeiras, Olarias e Afins da Região da Madeira.
FECTRANS - Federação dos Sindicatos de Transportes e
Comunicações, Representa os seguintes Sindicatos:
STRUP - Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal;
STRUN - Sindicato dos Trabalhadores de Transportes
Rodoviários e Urbanos do Norte;
SNTSF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector
Ferroviário;
SIMAMEVIP - Sindicato dos Trabalhadores da Marinha
Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca;
OFICIAISMAR - Sindicato dos Capitães, Oficiais Pilotos, Comissários e Engenheiros da Marinha Mercante;
STFCMM - Sindicato dos Transportes Fluviais, Costeiros e da Marinha Mercante;
STRAMM - Sindicato dos Trabalhadores de Transportes
Rodoviários da Região Autónoma da Madeira;
SPTTOSH - Sindicato dos Profissionais dos Transportes,
Turismo e Outros Serviços da Horta;
SPTTOSSMSM - Sindicato dos Profissionais dos Transportes, Turismo e Outros Serviços de São Miguel e Santa
Maria.
Informação da lista de sindicatos filiados na FEPCES:
CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal;
Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e

Serviços do Minho;
Sindicato dos Trabalhadores Aduaneiros em Despachantes e Empresas;
Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas, Profissões Similares e Actividades Diversas;
Sindicato dos Empregados de Escritório, Comércio e
Serviços da Horta.
FESAHT - Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, Representa as seguintes organizações sindicais:
Sindicatos filiados:
Sindicato dos Trabalhadores na Industria de Hotelaria,
Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve;
Sindicato dos Trabalhadores na Industria de Hotelaria,
Turismo, Restaurantes e Similares do Centro;
Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços e Similares da Região da Madeira;
Sindicato dos Trabalhadores na Industria de Hotelaria,
Turismo, Restaurantes e Similares do Norte;
Sindicato dos Trabalhadores na Industria de Hotelaria,
Turismo, Restaurantes e Similares do Sul;
SINTAB - Sindicato dos Trabalhadores de Agricultura e
das Industrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal;
STIANOR - Sindicato dos Trabalhadores das Industrias
de Alimentação do norte;
STIAC - Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Alimentar do Centro, Sul e Ilhas;
SABCES-Açores - Sindicato dos Trabalhadores de Alimentação, Bebidas e Similares, Comércio, Escritórios e Serviços dos Açores.
Depositado em 29 de abril de 2019, a fl 91 do livro n.º 12,
com o n.º 107/2019, nos termos do artigo 494.º do Código do
Trabalho aprovado pela Lei n.º 7, de 12 de fevereiro.
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Acordo de empresa entre a FIBO - Fábrica Ibérica
de Óptica, L.da e a Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro FEVICCOM - Alteração salarial e outra

ANEXO III

Enquadramentos
Grupo I:
Encarregado geral
Grupo II:
Contabilista
Subencarregado geral

Cláusula prévia
A presente revisão altera a convenção publicada no Boletim do Trabalho e do Emprego, n.º 15, de 22 de abril de 2018,
apenas nas matérias agora revistas.

Grupo III:
Chefe de secção
Secretário de administração

Cláusula 1.ª
Área e âmbito

Grupo IV:
Operador de computador
Subchefe de secção
Secretário de direcção

1- O presente AE obriga, por um lado, a empresa FIBO
- Fábrica Ibérica de Óptica, L.da, cuja actividade principal
é a fabricação e comercialização de artigos e instrumentos
ópticos e, por outro, todos os trabalhadores filiados na associação sindical outorgante que se encontrem ao serviço da
empresa.
2- O presente AE é aplicável na área geográfica abrangida
pelo distrito de Vila Real.
3- O âmbito profissional é o constante dos anexos III e IV.
4- O presente AE abrange um empregador e 19 trabalhadores.

Grupo V:
Caixa
Carpinteiro de 1.ª
Controlador de fabrico
Escriturário de 1.ª
Motorista de pesados
Oficial electricista de 1.ª
Serralheiro mecânico de 1.ª
Torneiro mecânico de 1.ª
Vendedor

Cláusula 2.ª
Vigência

1- O presente AE entra em vigor decorrido o prazo legalmente fixado, após a sua publicação no Boletim do Trabalho
e Emprego, e é válido pelo período de um ano, mantendo-se,
contudo, em vigor até ser substituído por outro instrumento
de regulamentação colectiva.
2- A tabela salarial e as cláusulas de expressão pecuniária
produzem efeitos de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.
Cláusula 35.ª
Cantinas em regime de auto-serviço

Grupo VI:
Coordenador de sector
Grupo VII:
Agente de serviços de planeamento e armazém
Agente de serviços de atendimento a clientes
Controlador de qualidade de lentes de receituário
Operador de máquinas de endurecimento de lentes orgânicas
Operador de máquinas de receituário
Operador de máquinas de vácuo

1- A empresa deverá criar e manter refeitórios que, em
regime de auto-serviço, forneçam aos trabalhadores uma
refeição, desde que estes prestem trabalho em, pelo menos,
metade do respectivo período normal de trabalho.
2- Enquanto não existirem refeitórios a funcionar nos termos do número anterior, os trabalhadores terão direito a um
subsídio de refeição por dia de trabalho efectivo, subsídio
que na vigência deste AE, conforme o número 2 da cláusula
2.ª, tem o valor de 6,25 €.
3- No caso de se reconhecer a inviabilidade do funcionamento do(s) refeitório(s), os trabalhadores terão direito, nas
mesmas condições, ao subsídio estabelecido no número antecedente, podendo este ser substituído por qualquer outra
forma de compensação, mediante acordo a estabelecer entre
a empresa e a maioria dos trabalhadores interessados.
4- O subsídio previsto no número 2, sem prejuízo do disposto no número 1, não é devido durante o gozo do período
de férias nem é incluído no valor dos subsídios de férias e
de Natal.
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Grupo VIII:
Carpinteiro de 2.ª
Dactilógrafo
Escriturário de 2.ª
Oficial electricista de 2.ª
Serralheiro mecânico de 2.ª
Torneiro mecânico de 2.ª
Grupo IX:
Carpinteiro de 3.ª
Escriturário de 3.ª
Fiel de armazém
Oficial electricista de 3.ª
Serralheiro mecânico de 3.ª
Telefonista
Torneiro mecânico de 3.ª
Grupo X:
Alimentador de forno automático
Alisador de lentes bifocais
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mandatário.
José Luís de Sousa Coutinho Empis, na qualidade de
mandatário.

Alisador de lentes unifocais
Estagiário de escritório do 3.º ano
Fresador de óptica
Operador de máquina de lavar produtos ópticos
Polidor de óptica
Pré-oficial electricista do 2.º ano
Rectificador de moldes
Rectificador de topos

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro - FEVICCOM:
Joaquim Fernando Rocha da Silva, na qualidade de mandatário.
Manuel João Sousa Costa, na qualidade de mandatário.

Grupo XI:
Guarda

Declaração

Grupo XII:
Controlador de qualidade
Embalador
Estagiário de escritório do 2.º ano
Montador de bifocais
Montador de discos
Pré-oficial electricista do 1.º ano

Para os devidos efeitos se declara que a Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro
- FEVICCOM representa os seguintes sindicatos:
STCCMCS - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
de Cerâmica, Cimentos e Similares, Construção, Madeiras,
Mármores e Cortiças do Sul e Regiões Autónomas;
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica,
Cimentos e Similares da Região Norte;
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica,
Cimentos, Construção, Madeiras, Mármores e Similares da
Região Centro;
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira;
Sindicato dos Trabalhadores da Construção, Madeiras,
Pedreiras, Cerâmica e Afins da Região a Norte do Rio Douro;
Sindicato dos Trabalhadores da Construção, Madeiras,
Mármores, Pedreiras, Cerâmica e Materiais de Construção
de Portugal;
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Construção, Cerâmica, Cimentos e Similares, Madeiras, Mármores e
Pedreiras de Viana do Castelo e Norte - SCMPVCN;
SICOMA - Sindicato dos Trabalhadores da Construção,
Madeiras, Olarias e Afins da Região da Madeira.

Grupo XIII:
Empregado de limpeza
Grupo XIV:
Ajudante de oficial electricista
Estagiário de escritório do 1.º ano
Servente/estafeta
Grupo XV:
Aprendiz
Praticante
ANEXO IV

Tabela salarial
Grupos

Vencimento

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

1 319,50
1 154,00
829,00
801,00
774,00
762,00
755,00
751,00
743,00
716,00
708,00
701,00
681,00
663,00
650,00

Depositado em 29 de abril de 2019, a fl. 90 do livro n.º 12,
com o n.º 100/2019, nos termos do artigo 494.º do Código do
Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

Acordo de empresa entre a POLO - Produtos Ópticos, SA e a Federação Portuguesa dos Sindicatos da
Construção, Cerâmica e Vidro - FEVICCOM Alteração salarial e outra
Cláusula prévia
A presente revisão altera a convenção publicada no Boletim do Trabalho e do Emprego, n.º 15, de 22 de abril de 2018,
apenas nas matérias agora revistas.
Cláusula 1.ª

Lisboa, 19 de março de 2019.

Área e âmbito

FIBO - Fábrica Ibérica de Óptica, L.da:
Manuel Armando Gonzaga Guimarães, na qualidade de

1- O presente AE obriga, por um lado, a empresa POLO
- Produtos Ópticos, SA, cuja actividade principal é a fabri-
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cação de material óptico oftálmico e, por outro, todos os trabalhadores filiados na associação sindical outorgante que se
encontrem ao serviço da empresa.
2- O presente AE é aplicável na área geográfica abrangida
pelos distritos de Vila Real e de Lisboa.
3- O âmbito profissional é o constante dos anexos III e IV.
4- O presente AE abrange um empregador e 79 trabalhadores.
Cláusula 2.ª
Vigência

1- O presente AE entra em vigor decorrido o prazo legalmente fixado, após a sua publicação no Boletim do Trabalho
e Emprego, e é válido pelo período de um ano, mantendo-se,
contudo, em vigor até ser substituído por outro instrumento
de regulamentação colectiva.
2- A tabela salarial e as cláusulas de expressão pecuniária
produzem efeitos de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Grupo VI:
Coordenador de sector
Grupo VII:
Agente de serviços de planeamento e armazém
Agente de serviços de atendimento a clientes
Colorizador de lentes
Controlador de qualidade de lentes de receituário
Operador de máquinas de endurecimento de lentes orgânicas
Operador de máquinas de receituário
Operador de máquinas de vácuo

Cláusula 35.ª
Cantinas em regime de auto-serviço

1- …
2- Enquanto não existirem refeitórios a funcionar nos termos do número anterior, os trabalhadores terão direito a um
subsídio de refeição por dia de trabalho efectivo, subsídio
que na vigência deste AE, conforme o número 2 da cláusula
2.ª, tem o valor de 5,50 €.
3- …
4- …
ANEXO III

Enquadramentos
Grupo I:
Encarregado geral
Grupo II:
Contabilista
Subencarregado geral

Grupo VIII:
Carpinteiro de 2.ª
Dactilógrafo
Escriturário de 2.ª
Oficial electricista de 2.ª
Serralheiro mecânico de 2.ª
Torneiro mecânico de 2.ª
Grupo IX:
Carpinteiro de 3.ª
Escriturário de 3.ª
Fiel de armazém
Oficial electricista de 3.ª
Serralheiro mecânico de 3.ª
Telefonista
Torneiro mecânico de 3.ª
Grupo X:
Alimentador de forno automático
Alisador de lentes bifocais
Alisador de lentes unifocais
Estagiário de escritório do 3.º ano
Fresador de óptica
Operador de máquina de lavar produtos ópticos
Polidor de óptica
Pré-oficial electricista do 2.º ano
Rectificador de moldes
Rectificador de topos
Grupo XI:
Controlador de qualidade
Embalador
Estagiário de escritório do 2.º ano
Guarda
Montador de bifocais
Montador de discos
Pré-oficial electricista do 1.º ano

Grupo III:
Chefe de secção
Secretário de administração
Grupo IV:
Operador de computador
Subchefe de secção
Secretário de direcção

Grupo XII:
Empregado de limpeza

Grupo V:
Caixa
Carpinteiro de 1.ª
Controlador de fabrico
Escriturário de 1.ª
Motorista de pesados
Oficial electricista de 1.ª
Serralheiro mecânico de 1.ª
Torneiro mecânico de 1.ª

Grupo XIII:
Ajudante de oficial electricista
Estagiário de escritório do 1.º ano
Servente/estafeta
Grupo XIV:
Aprendiz
Praticante
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ção, Cerâmica, Cimentos e Similares, Madeiras, Mármores e
Pedreiras de Viana do Castelo e Norte - SCMPVCN;
SICOMA - Sindicato dos Trabalhadores da Construção,
Madeiras, Olarias e Afins da Região da Madeira.

ANEXO IV

Tabela salarial
Grupos

Vencimento

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Depositado em 29 de abril de 2019, a fl. 90 do livro n.º
12, com o n.º 97/2019, nos termos do artigo 494.º do Código
do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

1 339,50
1 174,00
850,00
821,00
794,00
782,00
775,00
771,00
763,00
731,00
725,00
699,00
677,00
650,00

Acordo de empresa entre a Associação para o Jardim de Infância «O Baloiço» e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos - SINTAP - Alteração salarial
e outras
Alteração ao AE entre a Associação para o Jardim de
Infância «O Baloiço» e o Sindicato dos Trabalhadores da
Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos SINTAP, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º
15, de 22 de abril de 2018.

Lisboa, 20 de março de 2019.

Cláusula prévia

POLO - Produtos Ópticos, SA:
Manuel Armando Gonzaga Guimarães, na qualidade de
mandatário.
José Luís de Sousa Coutinho Empis, na qualidade de
mandatário.
Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro - FEVICCOM:
Joaquim Fernando Rocha da Silva, na qualidade de mandatário.
Manuel João de Sousa Costa, na qualidade de mandatário.
Declaração
Para os devidos efeitos se declara que a Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro
- FEVICCOM representa os seguintes sindicatos:
STCCMCS - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
de Cerâmica, Cimentos e Similares, Construção, Madeiras,
Mármores e Cortiças do Sul e Regiões Autónomas;
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica,
Cimentos e Similares da Região Norte;
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica,
Cimentos, Construção, Madeiras, Mármores e Similares da
Região Centro;
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira;
Sindicato dos Trabalhadores da Construção, Madeiras,
Pedreiras, Cerâmica e Afins da Região a Norte do Rio Douro;
Sindicato dos Trabalhadores da Construção, Madeiras,
Mármores, Pedreiras, Cerâmica e Materiais de Construção
de Portugal;
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Constru-

Esta alteração ao acordo de empresa irá abranger cerca
de 15 trabalhadores; as tabelas remuneratórias e as cláusulas
de expressão pecuniária produzem efeitos a partir de 1 de
janeiro de 2019; só são alteradas as cláusulas e partes dos
anexos previstas nesta alteração, mantendo-se em vigor tudo
o que não consta nesta alteração, publicado no Boletim do
Trabalho e Emprego, n.º 15, de 22 de abril de 2018.
Cláusula 34.ª
Trabalho suplementar

1- Considera-se trabalho suplementar todo aquele que
é prestado, por solicitação do empregador, fora do horário
normal de trabalho.
2- Os trabalhadores estão obrigados à prestação de trabalho suplementar, salvo quando, havendo motivos atendíveis,
expressamente solicitem a sua dispensa.
3- Não estão sujeitas à obrigação estabelecida no número
anterior as seguintes categorias de trabalhadores:
a) Mulheres grávidas e trabalhadores ou trabalhadoras
com filhos com idade inferior a 1 ano;
b) Menores;
c) Trabalhadores-estudantes;
d) Trabalhadora lactante, durante todo o tempo que durar
a amamentação, se for necessário para a sua saúde ou para
a da criança.
4- O trabalho suplementar só pode ser prestado quando as
instituições tenham de fazer face a acréscimos eventuais e
transitórios de trabalho que não justifiquem a admissão de
trabalhador, bem assim como em casos de força maior ou
quando se torne indispensável para a viabilidade da instituição ou para prevenir ou reparar prejuízos graves para a
mesma.
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5- Quando o trabalhador tiver prestado trabalho suplementar na sequência do seu período normal de trabalho, não
deverá reiniciar a respectiva actividade antes que tenham decorrido, pelo menos, onze horas.
6- A instituição fica obrigada a indemnizar o trabalhador
por todos os encargos decorrentes do trabalho suplementar,
designadamente dos que resultem de necessidades especiais
de transporte ou de alimentação.
7- O trabalho prestado em cada dia de descanso semanal
ou feriado não poderá exceder o período de trabalho normal.

do movimento relativo a transações respeitantes à gestão da
instituição; recebe numerário e outros valores e verifica se a
sua importância corresponde à indicada nas notas de venda
ou nos recibos; Organiza o núcleo de documentação e assegura o seu funcionamento ou, inserido num departamento,
trata a documentação tendo em vista as necessidades de um
ou mais sectores da instituição; faz a seleção, compilação,
codificação e tratamento da documentação; secretaria as reuniões de direção e outras para as quais for solicitado; opera o
computador nas tarefas que lhe forem definidas.

Cláusula 76.ª

ANEXO III

Licença parental exclusiva do pai

1- É obrigatório o gozo pelo pai de uma licença parental de
15 dias úteis, seguidos ou interpolados, nos 30 dias seguintes
ao nascimento do filho, 5 dos quais gozados de modo consecutivo imediatamente a seguir a este.
2- Após o gozo da licença prevista no número anterior, o
pai tem ainda direito a 10 dias úteis de licença, seguidos ou
interpolados, desde que gozados em simultâneo com o gozo
da licença parental inicial por parte da mãe.
3- No caso de nascimentos múltiplos, à licença prevista
nos números anteriores acrescem três dias por cada gémeo
além do primeiro.
4- Para efeitos do disposto nos números anteriores, o
trabalhador deve avisar o empregador com a antecedência
possível, que, no caso previsto no número 2, não deve ser
inferior a cinco dias.

Enquadramento das profissões em níveis de
qualificação
2- Profissionais qualificados:
2.1- Administrativos:
Escriturário.
ANEXO IV

Tabelas remuneratórias/Profissões
1- As tabelas de retribuições a praticar são as seguintes,
salvaguardando-se as situações dos trabalhadores que auferem valores superiores, mantendo as atuais retribuições até
que atinjam o nível imediatamente acima e de acordo com o
total de anos de serviço na instituição.
Educadores de infância com licenciatura
profissionalizados

ANEXO I

Definição de funções
Trabalhadores administrativos
Escriturário - Executa várias tarefas, que variam consoante a natureza e importância do escritório onde trabalha;
redige relatórios, cartas, notas informativas e outros documentos, manualmente ou à máquina, dando-lhe o seguimento apropriado; examina o correio recebido, separa-o, classifica-o e compila os dados que são necessários para preparar as
respostas; elabora, ordena e prepara os documentos relativos
à encomenda, distribuição, facturação e realização das compras e vendas; recebe pedidos de informação e transmite-os
à pessoa ou serviços competentes; põe em caixa os pagamentos de contas e entregas recebidos; escreve em livros
as receitas e despesas, assim como outras operações contabilísticas; estabelece o extracto das operações efectuadas e
de outros documentos para informação superior; atende os
candidatos às vagas existentes e informa-os das condições de
admissão e efectua registos do pessoal; preenche formulários
oficiais relativos ao pessoal ou à instituição; ordena e arquiva notas de livrança, recibos, cartas ou outros documentos e
elabora dados estatísticos; escreve à máquina e opera com
máquinas de escritório; prepara e organiza processos; presta
informações e outros esclarecimentos aos utentes e ao público em geral; tem a seu cargo as operações de caixa e registo

Níveis

Anos de serviço

Valores em euros

I

36 ou mais

2565

II

De 32 a 35

2410

III

De 26 a 31

2105

IV

De 23 a 25

1960

V

De 20 a 22

1820

VI

De 16 a 19

1658

VII

De 13 a 15

1488

VIII

De 9 a 12

1408

IX

De 5 a 8

1153

X

Até 4 anos

1000

Administrativa, auxiliares (educação), cozinheira
Níveis

Anos de serviço

Valores em euros

I

35 ou mais

765

II

De 29 a 34

725

III

De 23 a 28

685

IV

De 17 a 22

655

V

De 11 a 16

635

VI

De 5 a 10

615

VII

Até 4 anos

600

Acresce 1 diuturnidade de 21 € por cada 5 anos de serviço até ao limite
de 5.
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Acordo de adesão entre a Fidelidade - Companhia
de Seguros, SA e outras e o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos - STEC ao acordo coletivo entre os mesmos
empregadores e o Sindicato Nacional dos
Profissionais de Seguros e Afins (SINAPSA) e outros

Ajudantes (Ação educativa e cozinha)
Níveis

Anos de serviço

Valores em euros

I

35 ou mais

735

II

De 29 a 34

710

III

De 23 a 28

675

IV

De 17 a 22

645

V

De 11 a 16

625

VI

De 5 a 10

610

VII

Até 4 anos

600

Acresce 1 diuturnidade de 21 € por cada 5 anos de serviço até ao limite
de 5.

Auxiliares (Serviços gerais)
Níveis

Anos de serviço

Valores em euros

I

30 ou mais

670

II

De 21 a 29

640

III

De 11 a 20

620

IV

De 5 a 10

605

V

Até 4 anos

600

Acresce 1 diuturnidade de 21 € por cada 5 anos de serviço até ao limite
de 5.

2- A aplicação e integração nas tabelas remuneratórias do
presente acordo será efetuada tendo em consideração o total
de anos de serviço na entidade patronal.
Setúbal, 5 de abril de 2019.
Pela Associação para o Jardim de Infância «O Baloiço»:
Ana Cristina Projecto Falcão, na qualidade de presidente da direção da Associação para o Jardim de Infância «O
Baloiço».
Ana Isabel Alberto Godinho Pintor, na qualidade de tesoureira da direção da Associação para o Jardim de Infância
«O Baloiço».
Pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos - SINTAP:
Joaquim José Grácio Ribeiro, na qualidade de membro
do secretariado nacional e mandatário do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com
Fins Públicos - SINTAP.
Luiz José Ferreira da Silva Simão, na qualidade de membro do secretariado da secção regional do Alentejo e mandatário do Sindicato dos Trabalhadores da Administração
Pública e de Entidades com Fins Públicos -SINTAP.
Depositado em 29 de abril de 2019, a fl. 90 do livro n.º
12, com o n.º 96/2019, nos termos do artigo 494.º do Código
do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

Acordo de adesão entre por um lado,
1- Fidelidade - Companhia de Seguros, SA, com sede no
Largo do Calhariz, n.º 30, em Lisboa, pessoa coletiva n.º
500918880, matriculada sob este número na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social
de 457 380 000,00 €, contribuinte da Segurança Social n.º
20008890983, representada pelas senhoras Maria Isabel
Toucedo Lage e Joana Maria Brandão de Queiroz Simões
Ribeiro, na qualidade de mandatárias, com poderes para o
ato, doravante designada por Fidelidade;
2- Multicare - Seguros de Saúde, SA, com sede na Rua
Alexandre Herculano, n.º 53, em Lisboa, pessoa coletiva
n.º 507516362, matriculada sob este número na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, contribuinte da Segurança Social n.º 25075163622, com um capital social de
27 000 000,00 €, representada pelas senhoras Maria Isabel
Toucedo Lage e Joana Maria Brandão de Queiroz Simões
Ribeiro, na qualidade de mandatárias, com poderes para o
ato, doravante designada por Multicare;
3- Fidelidade Assistência - Companhia de Seguros, SA,
com sede na Avenida José Malhoa, n.º 13, 7.º, em Lisboa,
pessoa coletiva n.º 503411515, matriculada sob este número
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com um
capital social de 7 500 000,00 €, representada pelas senhoras Maria Isabel Toucedo Lage e Joana Maria Brandão de
Queiroz Simões Ribeiro, na qualidade de mandatárias, com
poderes para o ato, doravante designada por Fidelidade Assistência;
4- Via Directa - Companhia de Seguros, SA, com sede na
Avenida José Malhoa, n.º 13, 4.º, em Lisboa, pessoa coletiva
n.º 504011944, pessoa coletiva n.º 504011944, matriculada
sob este número na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa, contribuinte da Segurança Social n.º 20010020725,
com o capital social de 23 000 000,00 €, representada pelas
senhoras Maria Isabel Toucedo Lage e Joana Maria Brandão de Queiroz Simões Ribeiro, na qualidade de mandatárias, com poderes para o ato, doravante designada por Via
Directa;
5- Companhia Portuguesa de Resseguros, SA, com sede
no Largo do Calhariz, n.º 30, em Lisboa, pessoa coletiva
n.º 500926980, matriculada sob este número na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, contribuinte da
Segurança Social n.º 20007603253, com um capital social
de 7 500 000,00 €, neste ato representada pelas senhoras Maria Isabel Toucedo Lage e Joana Maria Brandão de Queiroz
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Simões Ribeiro, na qualidade de mandatárias, com poderes
para o ato, doravante designada por CPR;
Fidelidade, Multicare, Fidelidade Assistência, Via Directa e CPR, doravante abreviadamente designadas no seu
conjunto por «Empresas Seguradoras do Grupo Fidelidade»
e
Por outro lado,
1- Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo
Caixa Geral de Depósitos, com sede no Largo Machado de Assis, Lote A, 1700-116 Lisboa, pessoa coletiva n.º 505805561,
contribuinte da Segurança Social n.º 20016803998, neste ato
representado por João Artur Fernandes Lopes e Pedro Luís
Aires Messias, na qualidade de presidente e vice-presidente
da direção, respetivamente, com poderes para o ato, como
sexto contraente, doravante também designado por «STEC»;
Empresas Seguradoras do Grupo Fidelidade e o STEC
adiante abreviadamente designados, individualmente, por
«Parte» e, em conjunto, por «Partes»,
Considerando que:
(A) As Empresas Seguradoras do Grupo Fidelidade, por
um lado, e o STAS - Sindicato dos Trabalhadores da Actividade Seguradora, o SISEP - Sindicato dos Profissionais de
Seguros de Portugal e o SINAPSA - Sindicato Nacional dos
Profissionais dos Seguros e Afins, por outro, celebraram um
acordo coletivo de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 5, de 8, de fevereiro de 2019 («ACT
2019»);
(B) O STEC é uma associação sindical, devidamente constituída nos termos do artigo 445.º e seguintes do Código do
Trabalho, com estatutos registados no serviço competente do
ministério responsável pela área laboral e publicados no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), n.º 20, de 29 de maio
de 2017, parcialmente alterados no Boletim do Trabalho e
Emprego, n.º 39, de 22 de outubro de 2018;
É, livremente e de boa-fé, celebrado a presente adesão a
acordo coletivo de trabalho de que os considerandos supra
fazem parte integrante, e que se rege pelas cláusulas seguintes:
Cláusula 1.ª
As Partes acordam entre si, ao abrigo do disposto no
artigo 504.º do Código do Trabalho, a adesão do STEC ao
acordo coletivo de trabalho, celebrado no dia 21 de dezembro de 2018 entre a Fidelidade - Companhia de Seguros e
outras e o Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros
e Afins (SINAPSA) e outros publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 5, de 8 de fevereiro de 2019, atualmente
em vigor, depositado em 21 de janeiro de 2019, a fl. 79, do
livro n.º 12, com o n.º 15/2019, nos termos do artigo 494.º
do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12
de fevereiro.

Cláusula 3.ª
Para cumprimento do disposto na alínea g) do número 1
do artigo 492.º, conjugado com a alínea c) do número 1 do
artigo 494.º, todos do Código do Trabalho, as Partes declaram o seguinte:
–– A atividade das Empresas Seguradoras do Grupo Fidelidade integra-se no setor da atividade seguradora (CAE Principal: 65120-R3 e CAE Secundário: 68200-R3);
–– São diretamente abrangidos pelo presente acordo de
adesão a Fidelidade e 10 trabalhadores filiados no STEC.
Cláusula 4.ª
O presente acordo de adesão entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, com exceção da tabela salarial e do subsídio de refeição que produzem efeitos desde 1 de janeiro de 2019.
O presente acordo é feito em 3 (três) vias originais de
igual valor e conteúdo, destinando-se uma via ao STEC, a
segunda às Empresas Seguradoras do Grupo Fidelidade e a
terceira a instruir o depósito no serviço competente no ministério responsável pela área laboral.
Lisboa, 10 de abril de 2019.
Pela Fidelidade - Companhia de Seguros, SA:
Maria Isabel Toucedo Lage, mandatária.
Joana Maria Brandão de Queiroz Simões Ribeiro, mandatária.
Pela Multicare - Seguros de Saúde, SA:
Maria Isabel Toucedo Lage, mandatária.
Joana Maria Brandão de Queiroz Simões Ribeiro, mandatária.
Pela Fidelidade Assistência - Companhia de Seguros, SA:
Maria Isabel Toucedo Lage, mandatária.
Joana Maria Brandão de Queiroz Simões Ribeiro, mandatária.
Pela Via Directa - Companhia de Seguros, SA:
Maria Isabel Toucedo Lage, mandatária.
Joana Maria Brandão de Queiroz Simões Ribeiro, mandatária.
Pela CPR - Companhia Portuguesa de Resseguros, SA:
Maria Isabel Toucedo Lage, mandatária.
Joana Maria Brandão de Queiroz Simões Ribeiro, mandatária.
Pelo Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos - STEC:

Cláusula 2.ª
O STEC, em representação dos seus associados com vínculo laboral às Empresas Seguradoras do Grupo Fidelidade,
aceita a aplicabilidade do ACT identificado na cláusula anterior, sem qualquer reserva e sem qualquer alteração do seu
conteúdo.

João Artur Fernandes Lopes, presidente da direção.
Pedro Luís Aires Messias, vice-presidente da direção.
Depositado em 29 de abril de 2019, a fl. 90 do livro n.º
12, com o n.º 98/2019, nos termos do artigo 494.º do Código
do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.
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DECISÕES ARBITRAIS
...

AVISOS DE CESSAÇÃO DA VIGÊNCIA DE CONVENÇÕES COLETIVAS
...

ACORDOS DE REVOGAÇÃO DE CONVENÇÕES COLETIVAS
...

JURISPRUDÊNCIA
...

ORGANIZAÇÕES DO TRABALHO
ASSOCIAÇÕES SINDICAIS
I - ESTATUTOS
...

II - DIREÇÃO
S.E.P. 265 - Sindicato Estivadores Portuários
Setúbal - STPSET - Eleição
Identidade dos membros da direção eleitos em 15 de abril
de 2019 para o mandato de quatro anos.
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Presidente - Amália Maria Cabeleira.
Vice-presidente - José Miguel da Silva Baineta.
Secretário - Carlos Manuel de Oliveira Lopes.
Suplente - Alena Ivanovna Ramos.
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Sindicato dos Marinheiros Mercantes de Portugal
- Eleição

José Martins Gomes.
António Silva.
José Rocha Grilo.
António Manuel Coelho Ferreira Araújo.
António Manuel Santos.
Fernando Gonçalves Monteiro.
Manuel Alfredo Costa Oliveira.
Arménio Teixeiró Mourão.
Manuel António Pinto Costa Maia.
David Ribeiro Pinto.
Evaristo Bonifácio Sousa.
António Luz Loureiro.
José Américo Doreta.
António Moreira Gomes.
Noel Alves Ferreira.
Artur Ilídio Pereira Afonso.
Domingos Lopes Pacheco.
Artur Pereira.
Maria Fátima Vieira Pinto Silva.
José Marinho.
Franclim Teixeira.
José António Silva Rebelo.
António Crispim Peixoto Oliveira.
Maria Alice Vieira Pinto Silva.
Avelino José Mota Leite.
Pedro Manuel Nogueira Teixeira.
António Cunha Marques.
Armindo Frederico Silva Carneiro.
Carlos António Ribeiro Teixeira.
José Maia Carvalho.

Identidade dos membros da direção eleitos em 27 de
março de 2019 para o mandato de três anos.
Presidente - Ilídio de Almeida Carreira.
Vice-presidente - Lourenço Filipe Antunes.
Tesoureiro - Fernando Oliveira.
Sec. administrativo - Rogério Barros Quinzico Bem.
Sec. relações sócios - Joaquim Moucho Cabaço.
Substituto - José Manuel dos Prazeres Vespeira.
Substituto - José de Jesus Correia.
Substituto - António Palma Silva Mestre.
Substituto - José da Piedade Henriques.
Substituto - Eduardo Leal Oliveira.
Substituto - Eduardo Luís Leonardo Antunes.
Substituto - José Batista Tempero.
Substituto - Licínio de Jesus Agostinho.

Sindicato dos Trabalhadores da Construção, Madeiras, Mármores, Pedreiras, Cerâmica e Materiais
de Construção de Portugal - Eleição
Identidade dos membros da direção eleitos em 27 e 28 de
março de 2019 para o mandato de quatro anos.
Direção
Albano da Silva Ribeiro.

ASSOCIAÇÕES DE EMPREGADORES
I - ESTATUTOS
ANL - Associação Nacional de Laboratórios
Clínicos - Alteração

SECÇÃO III
Da direção

Alteração de estatutos aprovada em 29 de março de 2019,
com última publicação no Boletim do Trabalho e Emprego,
n.º 3, de 22 de janeiro de 2018.
CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais
(…)

(…)
Artigo 31.º
Representação da associação

1- (Mantém-se.)
2- Para obrigar a associação são necessárias e bastantes as
assinaturas conjuntas:
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a) De dois membros da direção, ou
b) De um membro da direção e de um mandatário devidamente autorizado para o efeito.
3- Todavia, sempre que estiver em causa a movimentação
de fundos da associação, nas situações previstas no número
anterior, uma das assinaturas terá de ser obrigatoriamente a
do presidente ou a de um vice-presidente ou a do tesoureiro.
4- (Anterior número 3.)
5- (Anterior número 4.)
(…)

u) Proporcionar convívio entre os associados num jantar
anual que visa a homenagem aos mesmos, a troca de ideias e
experiências e a comemoração do aniversário da associação.
v) Outras actividades que se revelem de importância para
os associados e que possam não estar explicitas nestes pontos.

Registado em 30 de abril de 2019, ao abrigo do artigo
449.º do Código do Trabalho, sob o n.º 19, a fl. 142 do livro
n.º 2.

Artigo 6.º

Associação Comercial, Industrial e de Serviços de
Bragança - ACISB - Alteração
Alteração de estatutos aprovada em 28 de março de 2019,
com última publicação no Boletim do Trabalho e Emprego,
1.ª série, n.º 41, de 8 de novembro de 2001.
Artigo 2.º
Sede e âmbito
A associação tem a sua sede em Bragança e poderá abranger todos os concelhos do distrito.
Artigo 4.º
(…)

e) Organizar e desenvolver serviços destinados a apoiar os
associados, nomeadamente através de estudos, projectos de
investimento e apoio de consultoria, visando reforçar a capacidade de atuação das empresas do sector. (alterado)
(…)
s) Desenvolver projectos de animação comercial (feiras,
festas, desfiles de moda, animação em épocas especificas,
concursos etc.) dentro da área geográfica de actuação, sendo
o objectivo principal aumentar o número de consumidores
nos estabelecimentos comerciais associados e consequentemente as vendas.
t) Disponibilizar dísticos obrigatórios, livros de reclamações e outros licenciamentos e demais prestações de serviços
aos associados para que os mesmos possam exercer a sua
actividade dentro das normas legais.

CAPÍTULO II

Dos associados

(…)

§ 3.º Se a direcção nada comunicar no prazo de 20 dias
após a entrada do pedido do interessado, considera-se automaticamente aceite, o pedido de admissão de associado.
(…)
Artigo 10.º
(…)

d) Os que sejam expulsos pela direcção por grave violação
dos seus deveres ou por deixarem de merecer a confiança e
respeito dos demais sócios pelas suas atitudes ou acções manifestadas ou praticadas de comprovada má-fé e atentórias
do processo comercial, industrial e serviços e da associação.
Artigo 14.º
Compete à assembleia geral:
(…)
j) Apreciar e deliberar sobre qualquer alteração ao logótipo
da associação e demais elementos que possam ferir a imagem corporativa da mesma.
CAPÍTULO IV

Regime de administração financeira, orçamento e
contas
Artigo 30.º
(…)

e) Todos os rendimentos provenientes de todas as prestações de serviços resultantes das atribuições do artigo 4.º
Registado em 3 de maio de 2019, ao abrigo do artigo
449.º do Código do Trabalho, sob o n.º 20 a fl. 142 do livro
n.º 2.
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II - DIREÇÃO
Associação Comercial do Distrito de Beja - Eleição

Francisco da Costa Gomes, em representação da APAE Associação Portuguesa dos Avaliadores de Engenharia.

Identidade dos membros da direção eleitos em 14 de outubro de 2017 para o mandato de três anos.
Presidente - J. B. Sociedade Imobiliária, L.da, representada por João Venâncio Rosa.
Vice-presidente - Ponto Óptimo - Consultores, L.da, representada por Ricardo José Barrocas Roque.
Tesoureiro - Ana Rosa, representada por Francisco José
dos Santos Saiote.
Primeiro vogal - Bejinfor - Informática e Telecomunicações de Beja, L.da, representada por Helder Miguel Brito
Palma.
Segundo vogal - Davide e Filhos, L.da, representada por
Ricardo Miguel R. Alves.
Suplentes:
Primeiro vogal - Manuel da Palma Cordeiro Herdeiros,
L.da, representada por Nelson Afonso da Palma Cordeiro.
Segundo vogal - Ernestina dos Reis Gomes A. Camacho,
representada por Ernestina dos Reis Gomes A. Camacho.

Diretores:
João Ferreira Gomes, em representação da ANFAJE Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes.
José Manuel Franco de Matos, em representação da
APCMC - Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção.
João Pessoa e Costa, em representação da APEMIP - Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal.
José João de Almeida dos Santos Pinho, em representação da APPC - Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores.
Hugo Santos Ferreira, em representação da APPII - Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários.
José Luís Sequeira, em representação da APICER - Associação Portuguesa da Indústria de Cerâmica.
Manuel C. Fernandes de Morais Nobre, em representação da AÇOMEFER - Associação Portuguesa de Grossistas
de Aços, Metais e Ferramentas.
Membros suplentes da direção:

CPCI - Confederação Portuguesa da Construção e
do Imobiliário - Eleição
Identidade dos membros da direção eleitos em 28 de
março de 2019 para o mandato de três anos.
Presidente - Manuel Joaquim Reis Campos, em representação da AICCOPN - Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas.
Vice-presidentes:
Ricardo António Pedrosa Gomes, em representação da
AECOPS - Associação de Empresas de Construção, Obras
Públicas e Serviços.
Carlos Filipe Miranda Rosa, em representação da
APCMC - Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção.
Luís Hilário Fernandes Carvalho Lima, em representação da APEMIP - Associação de Profissionais e Empresas de
Mediação Imobiliária de Portugal.
Victor Manuel Gomes Carneiro, em representação da
APPC - Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores.
Henrique de Polignac de Barros, em representação da
APPII - Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários.
Vítor Manuel Moreira Poças, em representação da
AIMMP - Associação dos Industriais de Madeiras e Mobiliário de Portugal.

Joaquim António Flores Ferreira dos Santos, em representação da AICCOPN - Associação dos Industriais da
Construção Civil e Obras Públicas.
Carlos Iglésias, em representação da APEMETA - Associação Portuguesa das Empresas de Tecnologia Ambiental.
Mário Rui Delgado Lameiras, em representação da
APIEE - Associação Portuguesa dos Industriais de Engenharia Energética.
Reinaldo Teixeira, em representação da APEMIP - Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal.
João Rui Teixeira, em representação da APCOR - Associação Portuguesa da Cortiça
Joaquim Cruz, em representação da AIMMP - Associação dos Industriais de Madeira e Mobiliário de Portugal.
Vítor Cardoso, em representação da AECOPS - Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços.

Associação Empresarial de Ansião - Eleição
Identidade dos membros da direção eleitos em 15 de fevereiro de 2019 para o mandato de três anos.
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Vice-presidente

Serrafino, Comércio de
Azeite, L.da

Maria Teresa Ferreira
Reis Freire

Vice-presidente

NVConta - Serviços de
Contabilidade L.da

Nuno Miguel
Domingues Valente

Tesoureiro

Maria Madalena
Medeiros Godinho

Fernando Manuel
Godinho Mendes

Secretário

FIPAL - Fornecimento,
Intercâmbio e Produção
Avícola, SA

Paulo Bruno Gaspar
Marques

Vogal

Carlos Rodrigues Mateus
- Mediação de Seguros,
Unipessoal L.da

Carlos Rodrigues
Mateus

Vogal

AVA - Transportes, L.da

Albino da Silva Rocha
Brás

Suplente

Construtora Alvorgense Construção Civil, L.da

Marco Alexandre
Lopes Freire

L.da, representada por: Dr. Albino Jorge da Silva e Sousa.
Secretário - Elvira Maria Sousa da Cunha, representada
por: Manuel dos Santos Oliveira.
Tesoureiro - Civopal - Soc. Constr. e Obras Públicas
Aliança, L.da, representada por: Eng.º José Armindo Duarte
Sousa Lopes.
Vogais - Vipene - Arquitetura e Engenharia SA, representada por: Sr. José Oliveira da Silva.
D. Sancho Ensino, L.da, representada por: Dr. Joaquim
Jorge Soares Martins.
Space Project, representada por: Dr. Israel Bernardo da
Cunha Oliveira.
RM - Gabinete de Apoio à Importação e Exportação, L.da,
representada por: Joaquim Ramiro de Sousa Lopes.

Associação Comercial e Industrial da Marinha
Grande - ACIMG - Eleição
Associação Portuguesa das Indústrias de Cerâmica
e de Cristalaria - APICER - Eleição

Identidade dos membros da direção eleitos em 14 de
março de 2019 para o mandato de dois anos.

Identidade dos membros da direção eleitos em 20 de
março de 2019 para o mandato de três anos.

Presidente - «Tropicalbreak - Unipessoal, L.da», representada por Luís Vasco Amado de Jesus Pedroso.
Vice-presidente - «Agência Marinhense de Jornais e Revistas, L.da», representada por Paulo Alexandre Gomes Pereira.
Vice-presidente - Violeta Rosa Domingues Agostinho
André, representada pela sua procuradora Ana Paula Domingues Agostinho André.
Vice-presidente - Miguel de Bastos André.
Vice-presidente - «Tabacaria Bazar Cristal, L.da», representada por Paulo José Gaio da Silva Marques
Vice-presidente - «Fmiguelmendes - Projectos de Engenharia, Unipessoal, L.da», representada por Fernando Miguel
Henriques dos Santos Mendes.
Vice-presidente - António Leonel Filipe.

ra.

Presidente - Dr. José Luís Barradas Carvalho de Sequei-

Vice-presidente - Eng.º Paulo Jorge Carvalho Lopes
Dunões, Kerion - Indústria de Cerâmica Técnica, L.da
Vice-presidente - Dr. Pedro Nuno Morais Abrantes, CT Cobert Telhas, SA.
Vice-presidente - Eng.ª Cláudia Raquel Baptista Domingues, António Rosa - Cerâmicas, L.da
Vice-presidente - Eng.º Jorge Costa de Jesus Vieira,
Roca, SA.
Vice-presidente suplente - Dr. Marco Mussini, Grespanaria Portugal, SA.
Vice-presidente suplente - Dr. Hugo Alexandre Almeida
Brás Coelho Francisco, Cerâmica de Pegões - J. G. Silva,
SA.

Direcção:

Associação Nacional das Farmácias - ANF - Eleição
Associação Comercial, Industrial e de Serviços de
Vila Nova de Gaia - Eleição
Identidade dos membros da direção eleitos em 28 de dezembro de 2018 para o mandato de quatro anos.
Presidente - Estreiaudaz, L.da, representada por: Sr. Francisco dos Santos Claro de Oliveira.
Vice-presidentes - Auferma - Comércio Internacional
SA, representada por: Sr. Comendador Augusto Ferreira
Machado.
Saliporto - Import. e Comércio de Artigos Sanitários,

Identidade dos membros da direção eleitos em 30 de
março de 2019 para o mandato de três anos.
Direcção:
Presidente - Farmácia Estácio - Lisboa, representada por:
Paulo Jorge Cleto Duarte.
Vice-presidentes:
Farmácia Nova - Setúbal, representada por: Vítor Manuel Lopes Segurado.
Farmácia Nova Portas de Benfica - Amadora, representada por: Nuno Vasco Rodrigues Vieira Lopes.
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Farmácia Saraiva - Avintes, representada por: Ana Cristina Clarkson Gaspar.
Vogais:
Farmácia Costa - Vidigueira, representada por: Pedro
Miguel Antunes Ferreira.
Farmácia Ferrer - Castelo Branco, representada por: Sílvia Alexandra Lopes Rodrigues.
Farmácia Benfica - Lisboa, representada por: Tiago Galvão Alves Pereira.
Farmácia Nova de Carnaxide - Lisboa, representada por:
Duarte João Gama de Oliveira Teixeira dos Santos.
Farmácia Sousa Marques - Corroios, representada por:
Cátia Sofia Farrajota de Sousa Marques.
Vogais suplentes:
Farmácia Barranquense - Barrancos, representada por:
Célia Sofia Salvado Boavida.
Farmácia Central de Armação de Pêra - Armação de Pêra,
representada por: Mariana Lopes Barros Mouro Vasques.

1.º vogal - AUTOMECLIS - Com. de Autom. SA, representada por António Manuel Taveira da Fonseca Nunes.
2.º vogal - INTERNATIONAL CAR II, SA, representada
por Manuel Lúcio Barbosa Gomes Coutinho.
3.º vogal - José Leal & Filhos, L.da, representada por José
Leal Teixeira.
4.º vogal - Auto Alexandre, L.da, representada por Valter
Rodrigues Alexandre.
5.º vogal - Secretário geral da ANECRA (cargo por inerência), Jorge Ricardo Neves da Silva.
1.º vogal suplente - STOP S - AUTO GEST, UNIP. L.da,
representada por Manuel Augusto Pires Fernandes de Andrade.
2.º vogal suplente - SOULIMA - Comércio de Peças, SA,
representada por Joaquim Sousa Lima.

ACAP - Associação Automóvel de Portugal - Eleição
Identidade dos membros da direção eleitos em 26 de
março de 2019 para o mandato de três anos.

ANECRA - Associação Nacional das Empresas do
Comércio e da Reparação Automóvel - Eleição
Identidade dos membros da direção eleitos em 28 de
março de 2019 para o mandato de três anos.
Direcção:
Presidente e presidente do conselho de representantes Pires Auto Nova - Rep. de Automóveis, L.da, representada
por Alexandre Manuel Ferreira.
Vice-presidente e presidente do ramo de comércio retalhista - A. M. Gonçalves II, L.da, representada por Aníbal
Morais Gonçalves.
Vice-presidente e presidente do ramo de prestação de serviços - LUBRIGAZ, L.da, representada por Nuno Miguel da
Costa Morais Roldão.
Tesoureiro - Auto Fialho de Almeida, L.da, representada
por José Luís Nobrega Pereira Veríssimo.

Presidente - Toyota Caetano Portugal, SA, representada
por José Ramos.
Vice-presidentes:
Mitsubishi Fuso Truck Europe Sociedade Europeia de
Automóveis, SA, representada por Jorge Rosa.
M. Coutinho Douro Comércio de Automóveis, SA, representada por António Coutinho.
Vogais:
Ferdinand Bilstein Portugal, SA, representada por Joaquim Candeias.
CNH Industrial Portugal, Com. Tractores e Máquinas
Agrícolas, representada por Fernando Garcia.
Automóveis Citroën, SA, representada por Alfredo Amaral.
Secretário-geral - Helder Barata Pedro.
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COMISSÕES DE TRABALHADORES
I - ESTATUTOS
Resiquímica - Resinas Químicas, SA que passa a
denominar-se OMNOVA Solutions Portugal, SA Alteração

res da empresa e dos trabalhadores em geral e da intervenção democrática na vida da empresa, visando o reforço da
unidade da classe e a sua mobilização para a luta por uma
sociedade liberta da exploração.

Alteração de estatutos aprovada em 4 de abril de 2019,
com última publicação no Boletim do Trabalho e Emprego,
n.º 25, de 8 de julho 2018.

CAPÍTULO II

Órgãos, composição e competências do coletivo de
trabalhadores

Preâmbulo
A Constituição da República Portuguesa consagra, no
seu artigo 54.º, «o direito dos trabalhadores criarem comissões de trabalhadores para defesa dos seus interesses e intervenção democrática na vida da empresa».
Assim, os trabalhadores da OMNOVA Solutions Portugal, SA, no exercício dos seus direitos constitucionais e legais e determinados a reforçar os seus interesses e direitos, a
sua unidade de classe e a sua mobilização para a luta por um
país mais livre, mais justo e mais fraterno, designadamente,
através da sua intervenção democrática na vida da empresa,
aprovam os seguintes estatutos da comissão de trabalhadores.

Artigo 3.º
Órgãos

São órgãos do coletivo de trabalhadores:
a) O plenário;
b) A comissão de trabalhadores (CT).
SECÇÃO I
Plenário
Artigo 4.º
Constituição

CAPÍTULO I

O plenário, forma democrática por excelência de expressão e deliberação, é constituído pelo coletivo dos trabalhadores da empresa.

Objecto e âmbito
Artigo 1.º

Artigo 5.º

Definição e âmbito

1- Os presentes estatutos destinam-se a regular a constituição, eleição, funcionamento e atividade da comissão de
trabalhadores da OMNOVA Solutions Portugal, SA.
2- A sua aprovação decorre nos termos da lei, com a apresentação de o regulamento da votação, elaborado pelos trabalhadores que a convocam e publicitado simultaneamente
com a convocatória.
3- O coletivo dos trabalhadores da OMNOVA Solutions
Portugal, SA é constituído por todos os trabalhadores da empresa e nele reside a plenitude dos poderes e direitos respeitantes à intervenção democrática dos trabalhadores na empresa, a todos os níveis.

Competências

Artigo 2.º

São competências do plenário:
a) Definir as bases programáticas e orgânicas do coletivo
de trabalhadores, através da aprovação ou alteração dos estatutos da comissão de trabalhadores;
b) Eleger a comissão de trabalhadores e, em qualquer altura, destitui-la, aprovando simultaneamente um programa
de ação;
c) Controlar a atividade da comissão de trabalhadores pelas formas e modos previstos nestes estatutos;
d) Pronunciar-se sobre todos os assuntos de interesse relevante para o coletivo dos trabalhadores que lhe sejam submetidos pela comissão de trabalhadores ou por trabalhadores, nos termos destes estatutos;

Princípios fundamentais

Artigo 6.º

1- A comissão de trabalhadores da OMNOVA Solutions
Portugal, SA orienta a sua atividade pelos princípios constitucionais, na defesa dos direitos e interesses dos trabalhado-
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a) Pela comissão de trabalhadores;
b) Pelo mínimo de 100 % ou 20 % dos trabalhadores da
empresa, mediante requerimento apresentado à comissão de
trabalhadores, com indicação da ordem de trabalhos.
Artigo 7.º
Prazos da convocatória

1- O plenário será convocado com a antecedência mínima
de 15 dias, por meio de anúncios colocados nos locais habituais, destinados à afixação de propaganda das organizações
dos trabalhadores, existentes no interior da empresa.
2- No caso de se verificar a convocatória prevista na alínea
b) do artigo 6.º, a comissão de trabalhadores deve fixar a
data, hora, local e ordem de trabalhos da reunião do plenário,
no prazo de 20 dias contados da receção do referido requerimento.

4- As votações previstas no número anterior decorrerão
nos termos da lei e destes estatutos.
5- O plenário ou a comissão de trabalhadores podem submeter outras matérias ao sistema de votação previsto no número 3.
6- São obrigatoriamente precedidas de discussão em plenário as seguintes matérias:
a) Eleição e destituição da comissão de trabalhadores ou
de algum dos seus membros;
b) Eleição e destituição das subcomissões de trabalhadores
ou de algum dos seus membros;
c) Alteração dos estatutos.
7- A comissão de trabalhadores ou o plenário podem submeter a discussão prévia qualquer deliberação.
SECÇÃO II

Artigo 8.º

Comissão de trabalhadores

Reuniões

SUBSECÇÃO I

O plenário reunirá quando convocado nos termos do artigo 6.º para os efeitos previstos no artigo 5.º

Disposições gerais

Artigo 9.º

Artigo 12.º

Reunião de emergência

1- O plenário reúne de emergência sempre que se mostre
necessária uma tomada de posição urgente dos trabalhadores.
2- As convocatórias para estes plenários são feitas com a
antecedência possível face à emergência, de molde a garantir
a presença do maior número de trabalhadores.
3- A definição da natureza urgente do plenário, bem como
a respetiva convocatória, é da competência exclusiva da comissão de trabalhadores ou, nos termos da alínea b) do artigo
6.º, quando convocada pelos trabalhadores.

1- A comissão de trabalhadores é o órgão democraticamente designado, investido e controlado pelo coletivo dos
trabalhadores para o exercício das atribuições, competências
e direitos reconhecidos na Constituição da República, na lei
e nestes estatutos.
2- Como forma de organização, expressão e atuação democráticas do coletivo dos trabalhadores, a comissão de trabalhadores exerce em nome próprio a competência e direitos
referidos no número anterior.

Artigo 10.º

Artigo 13.º

Funcionamento

Autonomia e independência

1- As deliberações são válidas desde que tomadas pela
maioria simples dos trabalhadores presentes, salvo o disposto no número seguinte.
2- Para a destituição da comissão de trabalhadores, das
subcomissões de trabalhadores, ou de algum dos seus membros é exigida uma maioria qualificada de dois terços dos
votantes.
Artigo 11.º
Sistema de discussão e votação

1- O voto é sempre direto.
2- A votação faz-se por braço levantado, exprimindo o
voto a favor, o voto contra e a abstenção.
3- O voto é direto e secreto nas votações referentes a:
a) Eleição e destituição da comissão de trabalhadores;
b) Eleição e destituição das subcomissões de trabalhadores;
c) Aprovação e alteração dos estatutos e adesão a comissões coordenadoras.

Natureza

1- A comissão de trabalhadores é independente do
patronato, do Estado, dos partidos e associações políticas,
das confissões religiosas, das associações sindicais e, em
geral, de qualquer organização ou entidade estranha ao
coletivo dos trabalhadores.
§ único. As entidades e associações patronais estão proibidas de promoverem a constituição, manutenção e atuação
da comissão de trabalhadores, ingerirem-se no seu funcionamento e atividade ou, de qualquer modo, influírem sobre a
comissão de trabalhadores, designadamente através de pressões económicas.
Artigo 14.º
Competência

1- Compete à comissão de trabalhadores, designadamente:
a) Defender os direitos e interesses profissionais dos trabalhadores;
b) Receber todas as informações necessárias ao exercício
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da sua atividade;
c) Exercer o controlo de gestão na empresa;
d) Participar nos processos de reestruturação da empresa,
especialmente no tocante a ações de formação ou quando
ocorra alteração das condições de trabalho;
e) Intervir, através das comissões coordenadoras às quais
aderir, na reorganização do respetivo sector de atividade económica;
f) Gerir ou participar na gestão das obras sociais da empresa;
g) Participar na elaboração da legislação do trabalho;
h) Em geral, exercer todas as atribuições e competências
que por lei lhes sejam reconhecidas.
Artigo 15.º
Controlo de gestão

1- O controlo de gestão visa promover a intervenção e o
empenhamento dos trabalhadores na vida da empresa.
2- O controlo de gestão é exercido pela comissão de trabalhadores, nos termos e segundo as formas previstas na Constituição da República, na lei e nestes estatutos.
3- Em especial, para o exercício do controlo de gestão, a
comissão de trabalhadores tem o direito de:
a) Apreciar e emitir parecer sobre o orçamento da empresa
e suas alterações, bem como acompanhar a respetiva execução;
b) Promover a adequada utilização dos recursos técnicos,
humanos e financeiros;
c) Promover, junto dos órgãos de gestão e dos trabalhadores, medidas que contribuam para a melhoria da atividade da
empresa, designadamente nos domínios dos equipamentos e
da simplificação administrativa;
d) Apresentar aos órgãos competentes da empresa sugestões, recomendações ou críticas tendentes à qualificação inicial e à formação contínua dos trabalhadores, bem como à
melhoria das condições de vida e de trabalho, nomeadamente na segurança, higiene e saúde;
e) Defender junto dos órgãos de gestão e fiscalização da
empresa e das autoridades competentes os legítimos interesses dos trabalhadores.
4- No exercício das suas competências e direitos, designadamente no controlo das decisões económicas e sociais da
entidade patronal, a comissão de trabalhadores conserva a
sua autonomia, não assume poderes de gestão e, por isso,
não se substitui aos órgãos da empresa nem à sua hierarquia
administrativa, técnica e funcional, nem com eles se coresponsabiliza.
5- A competência da comissão de trabalhadores para o
exercício do controlo de gestão não pode ser delegada noutras entidades.
Artigo 16.º
Relações com as organizações sindicais

A atividade da comissão de trabalhadores e, designadamente, o disposto no artigo anterior, é desenvolvida sem pre-

juízo das atribuições e competências da organização sindical
dos trabalhadores.
Artigo 17.º
Deveres

São deveres da comissão de trabalhadores, designadamente:
a) Realizar uma atividade permanente e dedicada de organização de classe, de mobilização dos trabalhadores e de
reforço da sua unidade;
b) Garantir e desenvolver a participação democrática dos
trabalhadores no funcionamento, direção, controlo e em toda
a atividade do coletivo dos trabalhadores e dos seus órgãos,
assegurando a democracia interna a todos os níveis;
c) Promover o esclarecimento e a formação cultural, técnica, profissional e social dos trabalhadores, de modo a permitir o desenvolvimento da sua consciência enquanto produtores de riqueza e a reforçar o seu empenhamento responsável
na defesa dos seus direitos e interesses;
d) Exigir da entidade patronal, do órgão de gestão e de todas as entidades públicas competentes o cumprimento e aplicação das normas constitucionais e legais respeitantes aos
direitos dos trabalhadores;
e) Estabelecer laços de solidariedade e cooperação com as
comissões de trabalhadores de outras empresas e comissões
coordenadoras;
f) Cooperar, na base do reconhecimento da sua independência recíproca, com a organização sindical dos trabalhadores da empresa, na prossecução dos objetivos comuns a
todos os trabalhadores;
g) Assumir, ao seu nível de atuação, todas as responsabilidades que para as organizações dos trabalhadores decorrem
da luta geral pela liquidação da exploração do homem pelo
homem e pela construção de uma sociedade sem classes.
SUBSECÇÃO II
Direitos instrumentais
Artigo 18.º
Reuniões com o órgão de gestão da empresa

1- A comissão de trabalhadores tem o direito de reunir periodicamente com o órgão de gestão, para discussão e análise
dos assuntos relacionados com o exercício das suas atribuições, e de obter as informações necessárias à realização dessas atribuições.
2- As reuniões realizam-se, pelo menos, uma vez por mês,
mas deverão ter lugar sempre que necessário, para os fins
indicados no número anterior.
3- Das reuniões referidas neste artigo é lavrada ata, elaborada pelo órgão de gestão, que deve ser aprovada e assinada
por todos os presentes.
4- O disposto nos números anteriores aplica-se igualmente às subcomissões de trabalhadores, em relação às direções
dos respetivos estabelecimentos.
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1- Nos termos da Constituição da República e da lei, a comissão de trabalhadores tem direito a que lhe sejam fornecidas todas as informações necessárias ao exercício da sua
atividade.
2- Ao direito previsto no número anterior correspondem,
legalmente, deveres de informação, vinculando não só o órgão de gestão da empresa, mas também todas as entidades
públicas competentes para as decisões relativamente às quais
a comissão de trabalhadores tem o direito de intervir.
3- O dever de informação que recai sobre o órgão de gestão
da empresa abrange, designadamente, as seguintes matérias:
a) Planos gerais de atividade e orçamento;
b) Organização da produção e suas implicações no grau da
utilização dos trabalhadores e do equipamento;
c) Situação de aprovisionamento;
d) Previsão, volume e administração de vendas;
e) Gestão de pessoal e estabelecimento dos seus critérios
básicos, montante da massa salarial e sua distribuição por
grupos ou escalões profissionais, regalias sociais, produtividade e absentismo;
f) Situação contabilística, compreendendo o balanço, conta de resultados e balancetes;
g) Modalidades de financiamento;
h) Encargos fiscais e parafiscais;
i) Projetos de alteração do objeto, do capital social e/ou de
reconversão da atividade da empresa.
4- As informações previstas neste artigo são requeridas,
por escrito, pela comissão de trabalhadores ou pelos seus
membros, à administração da empresa.
5- Nos termos da lei, a administração da empresa deve responder por escrito, prestando as informações requeridas, no
prazo de 8 dias, que poderá ser alargado até ao máximo de 15
dias, se a complexidade da matéria o justificar.
6- O disposto no número anterior não prejudica nem substitui as reuniões previstas no artigo 17.º

decisões suscetíveis de desencadear mudanças substanciais
no plano da organização de trabalho ou dos contratos de trabalho;
h) Estabelecimento do plano anual e elaboração do mapa
de férias dos trabalhadores da empresa;
i) Definição e organização dos horários de trabalho aplicáveis a todos ou a parte dos trabalhadores da empresa;
j) Modificação dos critérios de base de classificação profissional e de promoções;
k) Mudança de local de atividade da empresa ou estabelecimento;
l) Despedimento individual de trabalhadores;
m) Despedimento coletivo;
n) Mudança, a título individual ou coletivo, do local de trabalho de quaisquer trabalhadores;
o) Balanço Social.
2- O parecer é solicitado à comissão de trabalhadores, por
escrito, pela administração da empresa e deve ser emitido
no prazo máximo de 10 dias, a contar da data da receção do
escrito em que for solicitado, se outro maior não for concedido ou acordado, em atenção à extensão ou complexidade
da matéria.
3- Nos casos a que se refere a alínea c) do número 1, o
prazo de emissão do parecer é de 5 dias.
4- Quando a comissão de trabalhadores solicitar informações sobre matérias relativamente às quais tenha sido requerida a emissão de parecer, ou quando haja lugar à realização
de reunião, nos termos do artigo 18.º, o prazo conta-se a partir da prestação das informações solicitadas, ou da realização
da reunião.
5- Decorridos os prazos referidos nos números 2, 3 e 4
sem que o parecer tenha sido entregue à entidade que o tiver
solicitado, considera-se preenchida a exigência referida no
número 1.
6- A prática de qualquer dos atos referidos no número 1
sem que previamente tenha sido solicitado, de forma regular,
o parecer da comissão de trabalhadores determina a respetiva
nulidade nos termos gerais de direito.

Artigo 20.º

Artigo 21.º

Parecer prévio

Reestruturação da empresa

1- Têm de ser obrigatoriamente precedidos de parecer escrito da comissão de trabalhadores, os seguintes atos de decisão da empresa:
a) Regulação da utilização de equipamento tecnológico
para vigilância, à distância, do local de trabalho;
b) Tratamento de dados biométricos;
c) Elaboração de regulamentos internos da empresa;
d) Celebração de contratos de viabilização ou contratos-programa;
e) Encerramento de estabelecimentos ou de linhas de produção;
f) Dissolução ou requerimento de declaração de insolvência da empresa;
g) Quaisquer medidas de que resulte uma diminuição sensível do número de trabalhadores da empresa, ou agravamento substancial das suas condições de trabalho e, ainda, as

1- O direito de participar em processos de reestruturação
da empresa deve ser exercido:
a) Pela comissão de trabalhadores, quando se trate da reestruturação da empresa;
b) Pela correspondente comissão coordenadora, quando se
trate da reestruturação de empresas do sector, cujas comissões de trabalhadores aquela coordena.
2- Neste âmbito, as comissão de trabalhadores e as comissões coordenadoras gozam dos seguintes direitos:
a) O direito de serem previamente ouvidas e de emitirem
parecer, nos termos e prazos previstos no artigo anterior, sobre os planos ou projetos de reorganização aí referidos;
b) O direito de serem informadas sobre a evolução dos atos
subsequentes;
c) O direito de ter acesso à formulação final dos instrumentos de reestruturação e de sobre eles se pronunciar antes

Artigo 19.º
Informação
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de aprovados;
d) O direito de reunirem com os órgãos encarregados dos
trabalhos preparatórios de reestruturação;
e) O direito de emitirem juízos críticos, de formular sugestões e de deduzir reclamações junto dos órgãos sociais da
empresa, ou das entidades competentes.
Artigo 22.º
Defesa de interesses profissionais e direitos dos trabalhadores

Em especial, para defesa de interesses profissionais e direitos dos trabalhadores a comissão de trabalhadores goza
dos seguintes direitos:
a) Intervir no procedimento disciplinar para despedimento
individual; ter conhecimento do processo desde o seu início;
controlar a respetiva regularidade, bem como a exigência de
justa causa, através da emissão de parecer prévio, tudo nos
termos da legislação aplicável;
b) Intervir no controlo dos motivos e do processo para despedimento coletivo, através de parecer prévio, nos termos da
legislação aplicável;
c) Ser ouvida pela entidade patronal sobre a elaboração do
mapa de férias, na falta de acordo com os trabalhadores sobre a respetiva marcação.

convocar plenários e outras reuniões de trabalhadores a realizar no local de trabalho:
a) Durante o horário de trabalho da generalidade dos trabalhadores até um período máximo de 15 horas por ano, que
conta como tempo de serviço efetivo, desde que seja assegurado o funcionamento de serviços de natureza urgente e
essencial.
b) Fora do horário de trabalho da generalidade dos trabalhadores, sem prejuízo do normal funcionamento de turnos
ou de trabalho suplementar.
2- O tempo despendido nas reuniões referidas no na alínea a) do número 1 não pode causar quaisquer prejuízos ao
trabalhador e conta, para todos os efeitos, como tempo de
serviço.
3- A comissão e/ou subcomissão de trabalhadores devem
comunicar aos órgãos da empresa, com a antecedência mínima de 48 horas, a data, a hora e o local em que pretendem
que a reunião de trabalhadores se efetue e afixar a respetiva
convocatória.
4- No caso de reunião a realizar durante o horário de trabalho, a comissão e/ou subcomissão de trabalhadores devem,
se for o caso, apresentar proposta que vise assegurar o funcionamento de serviços de natureza urgente e essencial.
Artigo 27.º

Artigo 23.º

Ação no interior da empresa

Gestão de serviços sociais

A comissão de trabalhadores tem o direito de participar
na gestão dos serviços sociais destinados aos trabalhadores
da empresa.
Artigo 24.º
Participação na elaboração da legislação do trabalho

A participação da comissão de trabalhadores na elaboração da legislação do trabalho é feita nos termos da lei.

1- A comissão de trabalhadores tem direito a realizar, nos
locais de trabalho e durante o horário de trabalho, todas as
atividades relacionadas com o exercício das suas atribuições
e direitos.
2- Este direito compreende o livre acesso aos locais de trabalho, a circulação nos mesmos e o contacto direto com os
trabalhadores.
Artigo 28.º
Afixação e de distribuição de documentos

SUBSECÇÃO III

1- A comissão de trabalhadores tem o direito de afixar todos os documentos relativos aos interesses dos trabalhadores, em local adequado para o efeito, posto à sua disposição
pela entidade patronal.
2- A comissão de trabalhadores tem o direito de efetuar a
distribuição daqueles documentos nos locais de trabalho e
durante o horário de trabalho.

Garantias e condições para o exercício da competência e
direitos da comissão de trabalhadores
Artigo 25.º
Tempo para o exercício de voto

1- Os trabalhadores, nas deliberações que, em conformidade com a lei e com estes estatutos, o requeiram, têm o direito
de exercer o voto no local de trabalho e durante o horário de
trabalho.
2- O exercício do direito previsto no número 1 não pode
causar quaisquer prejuízos ao trabalhador e o tempo despendido conta, para todos os efeitos, como tempo de serviço
efetivo.

Artigo 29.º
Instalações adequadas

A comissão de trabalhadores tem direito a instalações
adequadas, no interior da empresa, para o exercício das suas
funções.
Artigo 30.º
Meios materiais e técnicos

Artigo 26.º
Plenários e reuniões

1- A comissão e/ou subcomissão de trabalhadores podem

A comissão de trabalhadores tem direito a obter, do órgão
de gestão da empresa, os meios materiais e técnicos necessários para o desempenho das suas atribuições.
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Artigo 31.º
Crédito de horas

1- Para o exercício das suas funções, cada um dos membros das seguintes estruturas tem direito a um crédito mensal
de horas não inferior aos seguintes montantes:
a) Subcomissão de trabalhadores, oito horas;
b) Comissão de trabalhadores, vinte e cinco horas;
c) Comissão coordenadora, vinte horas.
2- O trabalhador que seja membro de mais do que uma
das estruturas referidas no número 1 não pode cumular os
correspondentes créditos de horas.
Artigo 32.º
Faltas

1- Consideram-se justificadas e contam, para todos os efeitos, como tempo de serviço, as ausências dos trabalhadores
que sejam membros das estruturas de representação coletiva
dos trabalhadores, designadamente da comissão de trabalhadores, de subcomissões e comissões coordenadoras, no exercício das suas atribuições e competências.
2- As ausências previstas no número anterior, que excedam o crédito de horas definido por lei e por estes estatutos,
consideram-se justificadas e contam como tempo de serviço
efetivo, salvo para efeito retribuição.
Artigo 33.º

rídica pelo registo dos seus estatutos no ministério responsável pela área laboral.
2- A capacidade da comissão de trabalhadores abrange
todos os direitos e obrigações necessários ou convenientes
para a prossecução dos seus fins.
3- A comissão de trabalhadores tem capacidade judiciária,
podendo ser parte em tribunal para a realização e defesa dos
seus direitos e dos trabalhadores que lhe compete defender.
4- A comissão de trabalhadores goza de capacidade judiciária ativa e passiva, sem prejuízo dos direitos e da responsabilidade individual de cada um dos seus membros.
5- Qualquer dos seus membros, devidamente credenciado,
pode representar a comissão de trabalhadores em juízo, sem
prejuízo do estabelecido nestes estatutos sobre o número de
assinaturas necessárias para a obrigar.
SUBSECÇÃO IV
Composição, organização e funcionamento da comissão de
trabalhadores
Artigo 37.º
Sede

A sede da comissão de trabalhadores localiza-se na sede
da empresa, Rua Francisco Lyon de Castro, n.º 28 em Mem
Martins.
Artigo 38.º

Solidariedade de classe

Sem prejuízo da sua independência legal e estatutária, a
comissão de trabalhadores pratica e tem direito a beneficiar, na
sua ação, da solidariedade de classe que une nos mesmos objetivos fundamentais todas as organizações dos trabalhadores.
Artigo 34.º
Proibição de atos de discriminação contra trabalhadores

É proibido e considerado nulo e de nenhum efeito todo o
acordo ou ato que vise:
a) Subordinar o emprego de qualquer trabalhador à condição de este participar ou não nas atividades e órgãos, ou de
se demitir dos cargos previstos nestes estatutos;
b) Despedir, transferir ou, por qualquer modo, prejudicar
um trabalhador por motivo das suas atividades e posições relacionadas com as formas de organização e intervenção dos
trabalhadores previstas nestes estatutos.

Composição

1- A comissão de trabalhadores é composta por 3 membros
efetivos.
2- Em caso de renúncia, destituição ou perda do mandato de um dos seus membros, a sua substituição faz-se pelo
elemento seguinte da lista a que pertencia o membro a substituir, ou, por impossibilidade deste, pelo que se segue, e,
assim, sucessivamente.
3- Se a substituição for global, o plenário elege uma comissão provisória, que requererá à comissão eleitoral a convocação e organização do novo ato eleitoral e que terá de realizar-se no prazo máximo de 90 dias após a realização do plenário.
Artigo 39.º
Duração do mandato

O mandato da comissão de trabalhadores é de três anos.
Artigo 40.º

Artigo 35.º

Perda do mandato

Proteção legal

Os membros das comissões de trabalhadores, subcomissões e das comissões coordenadoras, além do previsto nestes
estatutos, gozam dos direitos e da proteção legal reconhecidos pela Constituição da República e pela lei aos membros
das estruturas de representação coletiva dos trabalhadores.

1- Perde o mandato o membro da comissão de trabalhadores que faltar injustificadamente a três reuniões seguidas ou
seis interpoladas.
2- A sua substituição faz-se por iniciativa da comissão de
trabalhadores, nos termos do número 2 do artigo 38.º
Artigo 41.º

Artigo 36.º

Delegação de poderes

Personalidade jurídica e capacidade judiciária

1- A comissão de trabalhadores adquire personalidade ju-

1- É licito a qualquer membro da comissão de trabalhadores delegar noutro a sua competência, mas essa delegação
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só produz efeitos numa única reunião da comissão de trabalhadores.
2- Em caso de gozo de férias ou impedimento de duração
não superior a um mês, a delegação de poderes produz efeitos durante o período indicado.
3- A delegação de poderes está sujeita a forma escrita, devendo indicar-se expressamente os fundamentos, o prazo e a
identificação do mandatário.

(SUBCT) nos diversos locais de trabalho ou estabelecimentos, para uma melhor intervenção, participação e empenhamento dos trabalhadores na vida da empresa.
2- A atividade das SUBCT é regulada nos termos da lei e
dos presentes estatutos.

Artigo 42.º

1- A duração do mandato das SUBCT é de três ou quatro
anos, devendo coincidir com o da comissão de trabalhadores.
2- Se a maioria dos membros da SUBCT mudar de local
de trabalho ou estabelecimento, deverão realizar-se eleições
para uma nova SUBCT, cujo mandato terminará com o da
respetiva comissão de trabalhadores.
3- Se a constituição da SUBCT só for possível após a eleição da comissão de trabalhadores, designadamente, por se
ter criado um novo local de trabalho ou estabelecimento na
empresa, o mandato daquela termina com o da comissão de
trabalhadores em funções na data da sua eleição.

Poderes para obrigar a comissão de trabalhadores

Para obrigar a comissão de trabalhadores são necessárias
as assinaturas de, pelo menos, dois dos seus membros, em
efetividade de funções.
Artigo 43.º
Coordenação e deliberações

1- A atividade da comissão de trabalhadores é coordenada
por um secretariado, cuja composição ela própria determinará,
com o objetivo de concretizar as deliberações da comissão.
2- O secretariado é eleito na primeira reunião que tiver lugar após a tomada de posse.
3- As deliberações da comissão de trabalhadores são tomadas pela maioria simples de votos dos membros presentes,
sendo válidas desde que nelas participe a maioria absoluta
dos seus membros.

Artigo 47.º
Mandato

Artigo 48.º
Composição

As SUBCT são compostas pelo número máximo de
membros previsto na lei, devendo o respetivo caderno eleitoral corresponder aos trabalhadores do local de trabalho ou
estabelecimento.

Artigo 44.º

SUBSECÇÃO VI

Reuniões

1- A comissão de trabalhadores reúne ordinariamente pelo
menos uma vez por mês.
2- A comissão de trabalhadores reúne extraordinariamente a requerimento do secretariado, ou de, pelo menos, dois
dos membros daquela, sempre que ocorram motivos que o
justifiquem.
3- A comissão de trabalhadores reúne extraordinariamente, de emergência, com convocação informal, através de contactos entre os seus membros, sempre que ocorram factos
que, pela sua natureza urgente, imponham uma tomada de
posição em tempo útil.

Comissões coordenadoras
Artigo 49.º
Princípio geral

Artigo 45.º

A comissão de trabalhadores articulará a sua ação com
as coordenadoras de comissão de trabalhadores do mesmo
grupo e/ou sector de atividade económica e da sua região
administrativa, no sentido do fortalecimento da cooperação e
da solidariedade e para intervirem na elaboração dos planos
socioeconómicos do sector e da região respetiva, bem como
em iniciativas que visem a prossecução dos seus fins estatutários e legais.

Financiamento

Artigo 50.º

1- Constituem receitas da comissão de trabalhadores:
a) As contribuições voluntárias dos trabalhadores;
b) O produto de iniciativas de recolha de fundos;
c) O produto de vendas de documentos e outros materiais
editados pela comissão de trabalhadores.

Adesão

SUBSECÇÃO V

A comissão de trabalhadores adere às seguintes comissões coordenadoras:
a) Comissão coordenadora das comissões de trabalhadores
do sector de atividade;
b) Comissão coordenadora da região de Lisboa (CIL).

Subcomissões de trabalhadores (SUBCT)

CAPÍTULO III

Artigo 46.º

Processo eleitoral

Princípio geral

1- Podem ser constituídas subcomissões de trabalhadores
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Artigo 54.º

Artigo 51.º
Capacidade eleitoral

Caderno eleitoral

São eleitores e elegíveis os trabalhadores da empresa.

1- A empresa deve entregar o caderno eleitoral aos trabalhadores que procedem à convocação da votação ou à comissão eleitoral, conforme o caso, no prazo de 48 horas após a
receção da cópia da convocatória, procedendo aqueles à sua
imediata afixação na empresa e seus estabelecimentos.
2- O caderno eleitoral deve conter o nome dos trabalhadores da empresa e, sendo caso disso, agrupados por estabelecimento, à data da convocação da votação.

Artigo 52.º
Princípios gerais sobre o voto

1- O voto é direto e secreto.
2- É permitido o voto por correspondência aos trabalhadores que se encontrem temporariamente deslocados do seu local de trabalho habitual por motivo de serviço, aos trabalhadores em cujo local de trabalho não haja mesa eleitoral e aos que
estejam em gozo de férias ou ausentes por motivo de baixa.
3- A conversão dos votos em mandatos faz-se de harmonia
com o método de representação proporcional da média mais
alta de Hondt.
Artigo 53.º
Comissão eleitoral

1- A comissão eleitoral é composta por:
a) Três membros eleitos pela comissão de trabalhadores,
de entre os seus membros;
b) Na falta de comissão eleitoral, a mesma é constituída
por um representante de cada uma das listas concorrentes e
igual número de representantes dos trabalhadores que convocaram a eleição;
c) O número de membros referido na alínea a) será acrescido de 1 representante eleito e indicado por cada uma das
listas concorrentes ao ato eleitoral, que o apresente com a
respetiva candidatura.
2- Na primeira reunião, a comissão eleitoral designará o
seu coordenador.
3- A comissão eleitoral preside, dirige e coordena todo o
processo eleitoral, assegura a igualdade de oportunidades e
imparcialidade no tratamento das listas e garante a legalidade e regularidade estatutária de todos os atos praticados no
âmbito daquele processo, designadamente a correta inscrição nos cadernos eleitorais, a contagem dos votos, o apuramento dos resultados e a sua publicação, com o nome dos
eleitos para a comissão de trabalhadores.
4- O mandato da comissão eleitoral inicia-se com a eleição
a que se refere o número 1, suspende-se após a finalização do
processo eleitoral e termina com a eleição da nova comissão
eleitoral.
5- No caso de extinção da comissão de trabalhadores antes
do fim do mandato, a comissão eleitoral assume o exercício
de funções e convocará eleições antecipadas.
6- A comissão eleitoral deliberará validamente desde que
estejam presentes metade mais um dos seus membros, as
suas deliberações são tomadas por maioria simples dos presentes e terão de constar em ata elaborada para o efeito.
7- Em caso de empate na votação, o coordenador tem voto
de qualidade.
8- As reuniões da comissão eleitoral são convocadas pelo
coordenador, ou por três dos seus membros, com uma antecedência mínima de 48 horas, salvo se houver aceitação
unânime de um período mais curto.

Artigo 55.º
Convocatória da eleição

1- O ato eleitoral é convocado com a antecedência mínima
de 15 dias sobre a respetiva data.
2- A convocatória menciona expressamente o dia, o local,
o horário e o objeto da votação.
3- A convocatória é afixada nos locais usuais para afixação
de documentos de interesse para os trabalhadores e nos locais onde funcionarão mesas de voto e será difundida pelos
meios adequados, de modo a garantir a mais ampla publicidade.
4- Uma cópia da convocatória é remetida pela entidade
convocante ao órgão de gestão da empresa, na mesma data
em que for tornada pública, por meio de carta registada com
aviso de receção, ou entregue por protocolo.
Artigo 56.º
Quem pode convocar o ato eleitoral

O ato eleitoral é convocado pela comissão eleitoral constituída nos termos dos estatutos ou, na sua falta por, 100 %
ou 20 % dos trabalhadores da empresa.
Artigo 57.º
Candidaturas

1- Podem propor listas de candidatura à eleição da comissão de trabalhadores 20 % ou 100 trabalhadores da empresa
inscritos nos cadernos eleitorais.
2- Podem propor listas de candidatura à eleição da SUBCT
10 % de trabalhadores do respetivo estabelecimento inscritos
nos cadernos eleitorais.
3- Nenhum trabalhador pode subscrever ou fazer parte de
mais de uma lista de candidatura.
4- As candidaturas deverão ser identificadas por um lema
ou sigla.
5- As candidaturas são apresentadas até 10 dias antes da
data para o ato eleitoral.
6- A apresentação consiste na entrega da lista à comissão
eleitoral, acompanhada de uma declaração de aceitação assinada, individual ou coletivamente, por todos os candidatos,
e subscrita, nos termos do número 1 deste artigo, pelos proponentes.
7- A comissão eleitoral entrega aos apresentantes um recibo, com a data e a hora da apresentação e regista essa mesma
data e hora no original recebido.
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8- Todas as candidaturas têm direito a fiscalizar, através
do delegado designado, toda a documentação recebida pela
comissão eleitoral, para os efeitos deste artigo.
Artigo 58.º
Rejeição de candidaturas

1- A comissão eleitoral deve rejeitar de imediato as candidaturas entregues fora de prazo ou que não venham acompanhadas da documentação exigida no artigo anterior.
2- A comissão eleitoral dispõe do prazo máximo de dois
dias a contar da data de apresentação, para apreciar a regularidade formal e a conformidade da candidatura com estes
estatutos.
3- As irregularidades e violações a estes estatutos que vierem a ser detetadas, podem ser supridas pelos proponentes,
para o efeito notificados pela comissão eleitoral, no prazo
máximo de dois dias, a contar da respetiva notificação.
4- As candidaturas que, findo o prazo referido no número
anterior, continuarem a apresentar irregularidades e a violar
o disposto nestes estatutos são definitivamente rejeitadas, por
meio de declaração escrita, com indicação dos fundamentos,
assinada pela comissão eleitoral e entregue aos proponentes.
Artigo 59.º
Aceitação das candidaturas

1- Até ao 8.º dia anterior à data marcada para o ato eleitoral, a comissão eleitoral publica, por meio de afixação nos
locais indicados no número 3 do artigo 55.º, as candidaturas
aceites.
2- A identificação das candidaturas previstas no número
anterior é feita por meio de letra, que funcionará como sigla, atribuída pela comissão eleitoral a cada uma delas, por
ordem cronológica de apresentação, com início na letra A.
Artigo 60.º

Artigo 62.º
Mesas de voto

1- Haverá uma mesa de voto central, onde serão descarregados os votos por correspondência.
2- Nos estabelecimentos com um mínimo de 10 eleitores
há uma mesa de voto.
3- Cada mesa não pode ter mais de 500 eleitores.
4- Podem ser constituídas mesas de voto nos estabelecimentos com mais de 10 trabalhadores.
5- Os trabalhadores dos estabelecimentos referidos no número anterior podem ser agregados, para efeitos devotação,
a uma mesa de voto de estabelecimento diferente.
6- As mesas são colocadas no interior dos locais de trabalho, de modo a que os trabalhadores possam votar sem
prejudicar o normal funcionamento da empresa ou do estabelecimento.
7- Os trabalhadores referidos no número 4 têm direito a
votar dentro de seu horário de trabalho.
Artigo 63.º
Composição e forma de designação das mesas de voto

1- As mesas são compostas por um presidente e dois vogais, escolhidos de entre os trabalhadores com direito a voto
e que ficam dispensados da respetiva prestação de trabalho.
2- Os membros das mesas de voto são designados pela comissão eleitoral.
3- A seu pedido, a comissão eleitoral será coadjuvada pela
comissão de trabalhadores e pelas SUBCT no exercício das
suas competências, designadamente, nos estabelecimentos
geograficamente dispersos.
4- Cada candidatura tem direito a designar um delegado,
junto de cada mesa de voto, para acompanhar e fiscalizar
todas as operações.
Artigo 64.º

Campanha eleitoral

1- A campanha eleitoral visa o esclarecimento dos eleitores e tem lugar entre a data de afixação da aceitação das candidaturas e o final do dia anterior à eleição.
2- As despesas com a propaganda eleitoral são custeadas
pelas respetivas candidaturas.
Artigo 61.º
Local e horário da votação

1- A votação inicia-se, pelo menos trinta minutos antes do
começo e termina, pelo menos sessenta minutos depois do
termo do período de funcionamento da empresa ou estabelecimento, podendo os trabalhadores dispor do tempo indispensável para votar durante o respetivo horário de trabalho.
2- A votação realiza-se simultaneamente em todos os locais de trabalho e estabelecimentos da empresa e com idêntico formalismo.
3- Os trabalhadores têm o direito de votar durante o respetivo horário de trabalho, dispondo para isso do tempo indispensável para o efeito.

Boletins de voto

1- O voto é expresso em boletins de voto de forma retangular e com as mesmas dimensões para todas as listas, impressos em papel da mesma cor, liso e não transparente.
2- Em cada boletim são impressas as designações das candidaturas submetidas a sufrágio e as respetivas siglas e símbolos, se os tiverem.
3- Na linha correspondente a cada candidatura figura um
quadrado em branco destinado a ser assinalado com a escolha do eleitor.
4- A impressão dos boletins de voto fica a cargo da comissão eleitoral, que assegura o seu fornecimento às mesas na
quantidade necessária e suficiente, de modo a que a votação
possa iniciar-se dentro do horário previsto.
5- A comissão eleitoral envia, com a antecedência necessária, os boletins de voto aos trabalhadores com direito a votarem por correspondência.
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Artigo 68.º

Artigo 65.º
Ato eleitoral

Abertura das urnas e apuramento

1- Compete à mesa dirigir os trabalhos do ato eleitoral.
2- Antes do início da votação, o presidente da mesa mostra aos presentes a urna aberta, de modo a certificar que ela
está vazia, fechando-a de seguida e procedendo à respetiva
selagem.
3- Os votantes são identificados, assinam a lista de presenças, recebem o boletim de voto do presidente da mesa e os
vogais descarregam o nome no caderno eleitoral.
4- Em local afastado da mesa, o votante assinala o boletim
de voto com uma cruz no quadrado correspondente à lista
em que vota, dobra-o em quatro e entrega-o ao presidente da
mesa, que o introduz na urna.
5- O registo dos votantes contém um termo de abertura e
um termo de encerramento, com indicação do número total
de páginas e é assinado e rubricado em todas as páginas pelos membros da mesa, ficando a constituir parte integrante da
ata da respetiva mesa.

1- O ato de abertura das urnas e o apuramento final têm lugar, simultaneamente, em todas as mesas e locais de votação
e são públicos.
2- De tudo o que se passar em cada mesa de voto é lavrada
uma ata que, depois de lida em voz alta e aprovada pelos
membros da mesa, é por eles assinada no final e rubricada
em todas as páginas, dela fazendo parte integrante o registo
de votantes.
3- Uma cópia de cada ata referida no número anterior é
afixada junto do respetivo local de votação, durante o prazo
de três dias a contar da data do apuramento respetivo.
4- O apuramento global da votação é feito pela comissão
eleitoral, que lavra a respetiva ata, com base nas atas das
mesas de voto, nos termos do número 2, com base nas atas
das mesas de voto pela comissão eleitoral.
6- A comissão eleitoral, seguidamente, proclama os resultados e os eleitos.

Artigo 66.º

Artigo 69.º

Votação por correspondência

Publicidade

1- Os votos por correspondência são remetidos à comissão
eleitoral até vinte e quatro horas antes do fecho da votação.
2- A remessa é feita por carta registada, com indicação do
nome do remetente, dirigida à comissão eleitoral, e só por
esta pode ser aberta.
3- O votante, depois de assinalar o voto, dobra o boletim de
voto em quatro, introduzindo-o num envelope, que fechará,
assinalando-o com os dizeres «Voto por correspondência»,
nome e assinatura, introduzindo-o, por sua vez, no envelope
que enviará pelo correio.
4- Depois do encerramento das urnas, a comissão eleitoral
procede à abertura do envelope exterior, regista em seguida
no registo de votantes o nome do trabalhador, com a menção
«Voto por correspondência» e, finalmente, entrega o envelope ao presidente da mesa central que, abrindo-o, faz de seguida a introdução do boletim na urna.

1- No prazo de 15 dias a contar do apuramento do resultado, a comissão eleitoral comunica o resultado da votação à
administração da empresa e afixa-o no local ou locais em que
a votação teve lugar.
2- No prazo de 10 dias a contar do apuramento do resultado, a comissão eleitoral requer ao ministério responsável
pela área laboral:
a) O registo da eleição dos membros da comissão de trabalhadores e das SUBCT, juntando cópias certificadas das
listas concorrentes, bem como cópias certificadas das atas do
apuramento global e das mesas de voto, acompanhadas dos
documentos do registo dos votantes;
b) O registo dos estatutos ou das suas alterações, se for o
caso, com a sua junção, bem como das cópias certificadas
das atas do apuramento global e das mesas de voto, acompanhadas dos documentos de registo dos votantes.
3- A comissão de trabalhadores e as SUBCT iniciam as
suas funções depois da publicação dos resultados eleitorais
no Boletim do Trabalho e Emprego.

Artigo 67.º
Valor dos votos

1- Considera-se voto em branco o boletim de voto que não
tenha sido objeto de qualquer tipo de marca.
2- Considera-se nulo o voto em cujo boletim:
a) Tenha sido assinalado mais de um quadrado ou quando
haja dúvidas sobre qual o quadrado assinalado;
b) Tenha sido feito qualquer corte, desenho ou rasura ou
quando tenha sido escrita qualquer palavra.
3- Considera-se também nulo o voto por correspondência,
quando o boletim de voto não chega ao seu destino nas condições previstas no artigo 66.º, ou seja, sem o nome e assinatura e em envelopes que não estejam devidamente fechados.
4- Considera-se válido o voto em que a cruz, embora não
perfeitamente desenhada ou excedendo os limites do quadrado, assinale inequivocamente a vontade do votante.

Artigo 70.º
Recursos para impugnação da eleição

1- Qualquer trabalhador com direito a voto tem o direito
de impugnar a eleição com fundamento em violação da lei
ou destes estatutos.
2- O recurso, devidamente fundamentado, é dirigido por
escrito à comissão eleitoral, que o aprecia e delibera, no prazo de 48 horas.
3- Das deliberações da comissão eleitoral cabe recurso
para o plenário, se elas tiverem influência no resultado da
eleição.
4- O disposto no número anterior não prejudica o direito
de qualquer trabalhador com direito a voto impugnar a eleição, nos termos legais, perante o representante do Ministério
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Público da área da sede da empresa.
5- A propositura da ação pelo representante do Ministério
Público suspende a eficácia do ato impugnado.
Artigo 71.º
Destituição da comissão de trabalhadores

1- A comissão de trabalhadores pode ser destituída a todo
o tempo por deliberação dos trabalhadores da empresa.
2- A votação é convocada pela comissão de trabalhadores,
a requerimento de, pelo menos, 20 % ou 100 % trabalhadores da empresa.
3- Os requerentes podem convocar diretamente a votação,
nos termos do artigo 5.º, se a comissão de trabalhadores o
não fizer no prazo máximo de 15 dias a contar da data de
receção do requerimento.
4- O requerimento previsto no número 2 e a convocatória
devem conter a indicação sucinta dos fundamentos invocados.
5- A deliberação é precedida de discussão em plenário.
6- No mais, aplicam-se à deliberação, com as adaptações
necessárias, as regras referentes à eleição da comissão de trabalhadores.
7- Devem participar na votação de destituição da comissão
de trabalhadores um mínimo de 51 % dos trabalhadores e
haver mais de dois terços de votos favoráveis à destituição.

Artigo 73.º
Outras deliberações por voto secreto

As regras constantes do capítulo aplicam-se, com as necessárias adaptações, a quaisquer outras deliberações que
devam ser tomadas por voto secreto, designadamente a alteração destes estatutos.
CAPÍTULO IV

Disposições finais
Artigo 74.º
Património

Em caso de extinção da comissão de trabalhadores, o seu
património, se o houver, será entregue à coordenadora regional de Lisboa ou, se esta não puder ou não quiser aceitar, à
união de sindicatos da região respetiva.
Artigo 75.º
Entrada em vigor

Estes estatutos entram em vigor no dia imediato à sua
publicação no Boletim do Trabalho e Emprego.
Registado em 24 de abril de 2019, ao abrigo do artigo
438.º do Código do Trabalho, sob o n.º 29, a fl. 37 do livro
n.º 2.

Artigo 72.º
Eleição e destituição das subcomissões de trabalhadores (SUBCT)

1- À eleição e destituição das SUBCT são aplicáveis, com
as necessárias adaptações, as normas deste capítulo.

II - ELEIÇÕES
OMNOVA Solutions Portugal, SA - Eleição

Suplentes:
Afonso José Custódio.
Francisco Maria Torre V. Avillez.
Jaime António da Silva.

Identidade dos membros da comissão de trabalhadores
eleitos em 4 de abril de 2019 para o mandato de três anos.
Efetivos:
Luís Filipe Roque de Jesus Magro.
João António Pascoal.
Luís Miguel M. Barros.

Registado em 24 de abril de 2019, ao abrigo do artigo
438.º do Código do Trabalho, sob o n.º 30, a fl. 37 do livro
n.º 2.
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REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES PARA A
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

I - CONVOCATÓRIAS
Bosch Car Multimédia Portugal, SA - Convocatória
Nos termos da alínea a) do número 1 do artigo 28.º da Lei
n.º 102/2009, de 10 de setembro, procede-se à publicação da
comunicação efetuada pelo Sindicato dos Trabalhadores das
Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte - SITE - NORTE, ao abrigo do número 3 do
artigo 27.º da lei supracitada, recebida nesta Direção-Geral
do Emprego e das Relações de Trabalho, em 15 de abril de
2019, relativa à promoção da eleição dos representantes dos
trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho na empresa Bosch Car Multimédia Portugal, SA.
«Nos termos e para os efeitos do artigo 27.º da Lei n.º
102/2009, de 10 de setembro, convocam-se todos os trabalhadores da empresa Bosch Car Multimédia Portugal, SA,
a participar na eleição dos representantes dos trabalhadores
em matéria de segurança e saúde no trabalho, a realizar no
dia 15 julho de 2019, para o triénio 2019/2022».

Sohi Meat Solutions - Distribuição de Carnes, SA Convocatória
Nos termos da alínea a) do número 1 do artigo 28.º da
Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, procede-se à publicação da comunicação efetuada pelo SINTAB - Sindicato dos
Trabalhadores da Agricultura e das Industrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal, ao abrigo do número 3
do artigo 27.º da lei supracitada, recebida na Direção-Geral
do Emprego e das Relações de Trabalho, em 11 de abril de
2019, relativa à promoção da eleição dos representantes dos
trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho na empresa Sohi Meat Solutions - Distribuição de Carnes, SA.

«Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 27.º
da Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro, convocam-se todos
os trabalhadores da empresa: Sohi Meat Solutions - Distribuição de Carnes, SA, para a eleição dos representantes dos
trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho, a realizar
no dia, 10 de julho de 2019, na sede da empresa, sita Zona
Industrial, Quinta do Mocho, Várzea de Santarém, no período das oito às nove horas e das quinze às dezassete horas».

Nobre Alimentação, L.da - Convocatória
Nos termos da alínea a) do número 1 do artigo 28.º da
Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, procede-se à publicação da comunicação efetuada pelo SINTAB - Sindicato dos
Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal, ao abrigo do número 3
do artigo 27.º da lei supracitada, recebida na Direção-Geral
do Emprego e das Relações de Trabalho, em 12 de abril de
2019, relativa à promoção da eleição dos representantes dos
trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho na empresa Nobre Alimentação, L.da
«Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 27.º
da Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro, convocam-se todos
os trabalhadores da empresa: Nobre Alimentação, L.da para
a eleição dos representantes dos trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho, a realizar no dia, 11 de julho de
2019, nos seguintes locais e horários:
Mesa n.º 1 - Na sede da empresa, sita na Av. dos Combatentes, 2040-344 Rio Maior, no horário das 7h00 às 9h00 e
das 15h00 às 17h00;
Mesa n.º 2 - Na «Logística» sita na Área de Localização
Empresarial de Rio Maior, no horário das 15h00 às 17h00».
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II - ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES
TJA - Transportes J. Amaral, SA - Eleição
Eleição dos representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho na empresa TJA - Transportes
J. Amaral, SA, realizada em 12 de abril de 2019, conforme
convocatória publicada no Boletim do Trabalho e Emprego,
n.º 3, de 22 de janeiro de 2019.

gurança e saúde no trabalho na empresa EIKON - Centro
Gráfico, SA, realizada em 12 de abril de 2019, conforme
convocatória publicada no Boletim do Trabalho e Emprego,
n.º 4, de 29 de janeiro de 2019.
Efetivos:
Mário João Fernandes Pinto.
Sérgio Rodrigo Madeiras Jerónimo.

Efectivos

Suplentes:

João Miguel Amaral.
Manuel Sousa.
Mário Fernando Almeida.
Vítor Manuel Colaço.
António Santos Ferreira.

Nelson Filipe Lopes Baptista.
Daniel de Jesus Lourenço Pereira.
Registado em 2 de maio de 2019, ao abrigo do artigo 39.º
da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, sob o n.º 22, a fl. 137
do livro n.º 1.

Suplentes:
Luís Filipe Ventura.
Albino Araújo Sampaio.
António Oliveira Marques.
Bruno Silva Torres.
Tiago David Taveira.

MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA
- Substituição

Registado em 29 de abril de 2019, ao abrigo do artigo
39.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, sob o n.º 21, a
fl. 137 do livro n.º 1.

Na composição dos representantes dos trabalhadores
para a segurança e saúde no trabalho da MEO - Serviços de
Comunicações e Multimédia, SA, publicada no Boletim do
Trabalho e Emprego, n.º 11, de 22 de março de 2017, para
o mandato de três anos, foi efetuada a seguinte substituição:
Eduardo Manuel de Miranda Neves Lameiro é substituído por José Joaquim Coelho da Silva Monteiro.

EIKON - Centro Gráfico, SA - Eleição
Eleição dos representantes dos trabalhadores para a se-
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