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PORTARIAS DE CONDIÇÕES DE TRABALHO
...

PORTARIAS DE EXTENSÃO
...

CONVENÇÕES COLETIVAS

Contrato coletivo entre a ITA - Associação Portuguesa dos Industriais de Tripas e Afins e a FESAHT
- Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal Revisão global
CAPÍTULO I

Âmbito, vigência e denúncia
Cláusula 1.ª
Âmbito e atividade

1- O presente contrato coletivo revê e substitui o contrato coletivo de trabalho outorgado entre a ITA - Associação
Portuguesa dos Industriais de Tripas e Afins e a FESAHT
- Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, cuja última revisão
global se encontra publicada no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 14, de 15 de abril de 1985 e com as alterações
seguintes constantes do Boletim do Trabalho e Emprego, a
última das quais no n.º 26, de 15 de julho de 2003.
2- O presente contrato coletivo de trabalho vincula, por
um lado todas as empresas representadas pela ITA - Associação Portuguesa das Indústrias de Tripas e Afins e que se
dediquem, no território nacional, à atividade da indústria de
tripas (CAE 10110), e por outro, aos trabalhadores ao seu
serviço representados pelos sindicatos outorgantes.
3- O presente CCT abrange um universo de 700 (setecentos) trabalhadores divididos por 5 (cinco) empresas.
4- As partes acordam em requerer o alargamento de âmbito por extensão do presente contrato às empresas que se
dediquem às atividades referidas no número 1 e não estejam
inscritas na associação outorgante e aos trabalhadores ao seu
serviço.
Cláusula 2.ª
Vigência e denúncia

1- O presente contrato entra em vigor à data da sua pu-

blicação no Boletim do Trabalho e Emprego, e vigora pelo
período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, sendo renovado
por igual período, salvo o disposto nos números seguintes.
2- A tabela de remunerações mínimas mensais e demais
cláusulas de expressão pecuniária, reportam os seus efeitos
a 1 de Janeiro e vigoram até 31 de Dezembro de 2015. As
revisões seguintes têm eficácia a partir de 1 de Janeiro de
cada ano civil.
3- A denúncia deste contrato opera-se por iniciativa de
qualquer dos outorgantes através de comunicação escrita à
contraparte, acompanhada de proposta de revisão parcial ou
global.
4- A denúncia da próxima revisão parcial - tabela salarial
e cláusulas com expressão pecuniária - pode ser efetuada a
partir de 1 de Setembro de 2015, nos termos do número anterior.
5- A denúncia global do presente contrato pode operar-se a
partir de 1 de Setembro de 2017.
6- A entidade destinatária da proposta deve responder nos
30 dias seguintes à sua receção, de forma escrita e fundamentada, exprimindo uma posição relativamente a todas as
cláusulas da proposta, aceitando, recusando ou contrapropondo.
7- Em caso de falta de resposta ou de contraproposta dentro do prazo referido no número anterior, a entidade proponente pode requerer a conciliação.
CAPÍTULO II

Admissão e promoção profissional
Cláusula 3.ª
Condições gerais de admissão

1- As entidades patronais abrangidas por este contrato
quando pretendam admitir algum trabalhador tentarão, sempre que possível, dar prioridade, em igualdade de circunstâncias, a quem já tenha trabalhado na indústria.
2- As entidades patronais comunicarão, por escrito, no
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prazo de oito dias contados do termo do período experimental ao sindicato respetivo, a admissão dos trabalhadores nele
filiados, com a indicação do nome, idade, categoria profissional e salário atribuído.
3- Nenhum trabalhador será admitido sem que se prove
possuir a robustez física necessária ao desempenho das suas
funções, na sequência dos exames de admissão legalmente
previstos na lei laboral a respeito da saúde no trabalho.
4- A idade mínima de admissão dos trabalhadores abrangidos por este contrato é de 16 anos e contanto que esteja
completada com aproveitamento a escolaridade obrigatória
legalmente estabelecida.

número de trabalhadores ao serviço e a apólice de seguro de
acidentes de trabalho.
2- A alteração dos elementos referidos no número anterior
deve ser comunicada ao ministério responsável pela área laboral no prazo de 30 dias.
3- As entidades empregadoras enviarão às entidades designadas na lei e ao sindicato, no prazo estabelecido por lei, o
relatório único legalmente previsto na lei, contanto que, no
caso do sindicato, este o solicite com 30 dias de antecedência
face ao termo do prazo de apresentação.

Cláusula 4.ª

Acessos

Período experimental

1- Na admissão de trabalhadores por tempo indeterminado
o período experimental será o seguinte:
a) 60 dias para a generalidade dos trabalhadores;
b) 90 dias para os trabalhadores que exerçam cargos de
complexidade técnica, elevado grau de responsabilidade ou
que pressuponham uma especial qualificação, bem como os
que desempenhem funções de confiança;
c) 180 dias para o pessoal de direção e quadros superiores.
2- Nos contratos de trabalho a termo, o período experimental tem a duração de 15 ou 30 dias, consoante o contrato
tenha duração inferior, por um lado, ou igual ou superior a
seis meses, por outro.
3- Durante o período experimental qualquer das partes
pode rescindir o contrato sem aviso prévio nem necessidade
de invocação de justa causa, não havendo direito a qualquer
indemnização.
4- No caso de contratos de trabalho por tempo indeterminado e tendo o período experimental durado mais de 45 dias,
para denunciar o contrato nos termos do número anterior o
empregador tem de dar um aviso prévio de 7 dias.
5- Para os efeitos dos números 1 e 2, qualquer trabalhador
das categorias previstas no presente contrato pode transitar
de uma entidade empregadora para outra de que a primeira
seja associada económica e juridicamente e deverá ser contada a data de admissão na primeira.
Cláusula 5.ª
Classificação profissional

Os profissionais abrangidos por este contrato serão classificados de harmonia com as suas funções nos grupos, categorias e classes constantes do anexo I.
Cláusula 6.ª
Informação a prestar pelo empregador

1- O empregador deve comunicar ao serviço com competência inspetiva do ministério responsável pela área laboral,
antes do início da atividade da empresa, a denominação, sector de atividade ou objeto social, endereço da sede e outros
locais de trabalho, indicação da publicação oficial do respetivo pacto social, estatuto ou ato constitutivo, identificação
e domicílio dos respetivos gerentes ou administradores, o

Cláusula 7.ª
1- Os trabalhadores abrangidos pelo presente contrato coletivo de trabalho serão classificados de acordo com as funções desempenhadas, nas designações e categorias profissionais definidas no anexo I.
2- Os praticantes serão promovidos a oficial de 2.ª após um
ano na profissão.
3- Os oficiais de 2.ª serão promovidos a oficiais de 1.ª após
um ano naquela categoria.
4- Os trabalhadores internamente recrutados para calibradores ou medidores terão um ano de estágio, que contará
para a promoção a 1.ª classe se forem promovidos, sem prejuízo de, durante o estágio, poderem regressar às categorias
em que foram recrutados.
CAPÍTULO III

Direitos e deveres das partes
Cláusula 8.ª
Deveres da entidade empregadora

São deveres da entidade empregadora, designadamente,
os seguintes:
a) Cumprir rigorosamente as disposições previstas na lei e
no presente contrato;
b) Respeitar e tratar o trabalhador com urbanidade e probidade;
c) Pagar pontualmente a retribuição, que deve ser justa e
adequada ao trabalho;
d) Proporcionar boas condições de trabalho, do ponto de
vista físico e moral;
e) Contribuir para a elevação da produtividade e empregabilidade do trabalhador, nomeadamente proporcionando-lhe
formação profissional adequada a desenvolver a sua qualificação;
f) Respeitar a autonomia técnica do trabalhador que exerça atividade cuja regulamentação ou deontologia profissional a exija;
g) Possibilitar o exercício de cargos em estruturas representativas dos trabalhadores;
h) 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, nos termos de apólice obrigatoriamente contratada nos
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termos da lei;
i) Adotar, no que se refere a segurança e saúde no trabalho, as medidas que decorram da lei ou instrumento de regulamentação coletiva de trabalho;
j) Manter atualizado, em cada estabelecimento, o registo
dos trabalhadores com indicação de nome, datas de nascimento e admissão, modalidade de contrato, categoria, promoções, retribuições, datas de início e termo das férias e
faltas que impliquem perda da retribuição ou diminuição de
dias de férias.
Cláusula 9.ª
Deveres do trabalhador

1- Sem prejuízo de outras obrigações, o trabalhador deve:
a) Respeitar e tratar o empregador, os superiores hierárquicos, os companheiros de trabalho e as pessoas que se relacionem com a empresa com urbanidade e probidade;
b) Comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade;
c) Realizar o trabalho com zelo e diligência;
d) Participar de modo diligente em ações de formação profissional que lhe sejam proporcionadas pelo empregador;
e) Cumprir as ordens e instruções do empregador respeitantes a execução ou disciplina do trabalho, bem como a segurança e saúde no trabalho, que não sejam contrárias aos
seus direitos ou garantias;
f) Guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não
negociando por conta própria ou alheia em concorrência com
ele, nem divulgando informações referentes à sua organização, métodos de produção ou negócios;
g) Velar pela conservação e boa utilização de bens relacionados com o trabalho que lhe forem confiados pelo empregador;
h) Promover ou executar os atos tendentes à melhoria da
produtividade da empresa;
i) Cooperar para a melhoria da segurança e saúde no trabalho, nomeadamente por intermédio dos representantes dos
trabalhadores eleitos para esse fim;
j) Cumprir as prescrições sobre segurança e saúde no trabalho que decorram de lei ou de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
2- O dever de obediência a que se refere a alínea e) do
número anterior respeita tanto às ordens e instruções dadas
diretamente pela entidade empregadora como às emanadas
dos superiores hierárquicos do profissional, dentro da competência que por aquela lhes for atribuída.
Cláusula 10.ª
Garantias do trabalhador

1- É proibido ao empregador:
a) Opor-se, por qualquer forma, a que o trabalhador exerça
os seus direitos ou beneficie das garantias, bem como despedi-lo ou aplicar-lhe sanções por causa desse exercício;
b) Obstar injustificadamente à prestação efetiva de 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 neste
contrato ou no Código de Trabalho;
e) Mudar o trabalhador para categoria inferior, salvo nos
casos previstos no Código de Trabalho, ou no caso de o
trabalhador ser considerado inapto para o trabalho habitual
mediante parecer de junta médica, ou mediante parecer dos
serviços de medicina no trabalho, neste caso se houver acordo do trabalhador;
f) Transferir o trabalhador para outro local de trabalho,
salvo nos casos previstos neste contrato ou no Código de
Trabalho, ou ainda quando haja acordo;
g) Ceder trabalhador para utilização por terceiro, salvo nos
casos previstos neste contrato ou no Código de Trabalho;
h) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou serviços a ele
próprio ou a pessoa por ele indicada;
i) Explorar, com fins lucrativos, quaisquer cantinas, refeitórios, economatos ou outros estabelecimentos para fornecimento de bens ou prestação de serviço aos profissionais;
j) Fazer cessar o contrato e readmitir o trabalhador, mesmo com o seu acordo, com o propósito de o prejudicar em
direito ou garantia decorrente da antiguidade.
CAPÍTULO IV

Local de trabalho
Cláusula 11.ª
Transferência de local de trabalho

1- O empregador pode transferir o trabalhador para outro
local de trabalho, temporária ou definitivamente, nas seguintes situações:
a) Em caso de mudança ou extinção, total ou parcial, do
estabelecimento onde aquele presta serviço;
b) Quando outro motivo do interesse da empresa o exija e a
transferência não implique prejuízo sério para o trabalhador.
2- Havendo transferência do trabalhador, a entidade empregadora custeará o acréscimo das despesas resultantes da
mudança.
3- No caso de transferência individual definitiva, o trabalhador pode resolver o contrato se tiver prejuízo sério, tendo
nesse caso direito à compensação prevista na lei.
Cláusula 12.ª
Procedimento para transferência

Nas situações previstas na cláusula anterior, o empregador deve comunicar a transferência ao trabalhador, por escrito e fundamentadamente, com 15 ou 45 dias de antecedência,
consoante seja temporária ou definitiva.
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Período normal de trabalho

1- O período normal de trabalho semanal para os traba-
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lhadores abrangidos por este contrato será de 40 horas de
trabalho efetivo, de 2.ª feira a 6.ª feira de cada semana.
2- Todos os trabalhadores abrangidos por este contrato têm
direito a um intervalo de até quinze minutos ou de manhã, ou
à tarde, a fim de tomarem uma refeição ligeira.
3- Em todas as empresas deverão ser colocados, nos locais
de trabalho e em lugar bem visível para os trabalhadores,
relógios certos pela hora oficial.
4- O período diário de trabalho terá uma interrupção de
uma a duas horas para a refeição. Por acordo escrito entre
o trabalhador e a empresa, pode o período de uma hora ser
reduzido até meia hora.
5- É proibida a prestação de trabalho por períodos superiores a cinco horas consecutivas, salvo acordo escrito entre
o trabalhador e a empresa, até ao limite de seis horas consecutivas.
Cláusula 14.ª
Registo de tempos de trabalho

1- O empregador deve manter registo dos tempos de trabalho em local acessível e de consulta imediata, o qual deve
conter a indicação das horas de início e de termo do tempo
de trabalho.
2- O trabalhador que preste trabalho no exterior da empresa deve visar o registo imediatamente após o seu regresso à
empresa, ou enviar o mesmo devidamente visado no prazo
de 15 dias a contar da prestação.
3- O empregador deve manter o registo dos tempos de trabalho, bem como a declaração e o acordo a que se refere a
cláusula 26.ª durante 5 anos.
Cláusula 15.ª
Isenção de horário de trabalho

1- Poderão ser isentos de horários de trabalho, mediante
acordo, os trabalhadores que se encontrem nas seguintes situações:
a) Exercício de cargo de administração ou direção, ou em
funções de confiança, fiscalização ou apoio a titular desses
cargos;
b) Exercício regular da atividade fora do estabelecimento,
sem controlo imediato da hierarquia;
c) Exercício de atividades preparatórias ou complementares.
2- Os trabalhadores isentos de horário de trabalho têm direito a uma retribuição especial adicional, que não será inferior à remuneração correspondente a uma hora de trabalho
suplementar por dia.
3- Podem renunciar à retribuição referida no número 2 os
trabalhadores que exerçam funções de administração ou direção na empresa.
4- Os trabalhadores isentos de horário de trabalho não estão sujeitos aos limites máximos dos períodos normais de
trabalho, mas a isenção não prejudica o direito aos dias de
descanso semanal e aos feriados previstos neste contrato.
Cláusula 16.ª
Trabalho noturno

1- Considera-se trabalho noturno o prestado entre as 20

horas de um dias e as 7 horas do outro.
2- O trabalho noturno será pago com um acréscimo de
25 % sobre a retribuição correspondente ao trabalho diurno
que acrescerá à remuneração do trabalho extraordinário, se
ele se verificar.
Cláusula 17.ª
Trabalho suplementar

1- Considera-se trabalho suplementar o prestado fora do
horário normal.
2- Só em casos inteiramente justificáveis poderá haver
lugar a trabalho suplementar, dele podendo pedir escusa o
trabalhador, em casos atendíveis legalmente previstos, não
podendo, contudo, ultrapassar duas horas diárias e cento e
vinte anuais.
3- Em caso de força maior ou na iminência de prejuízos
graves, não é lícito ao trabalhador recusar-se à prestação de
trabalho suplementar, salvo se o não puder prestar, indicando
motivos devidamente fundamentados.
4- A realização de trabalho suplementar será obrigatoriamente registado.
5- O trabalho suplementar dá direito a retribuição especial,
que será igual à retribuição normal acrescida das seguintes
percentagens:
a) 100 % se o trabalho for prestado em dias de trabalho
normal;
b) 200 % se o trabalho for prestado em dias de descanso
semanal - complementar ou obrigatório - ou feriados.
Cláusula 18.ª
Descanso semanal e feriados

1- O dia de descanso semanal para os trabalhadores abrangidos por este contrato é o domingo, sendo o sábado considerado dia descanso complementar.
2- São feriados obrigatórios os seguintes dias:
–– 1 de Janeiro;
–– Sexta-Feira Santa;
–– Domingo de Páscoa;
–– 25 de Abril;
–– 1 de Maio;
–– 10 de Junho;
–– 15 de Agosto;
–– 8 e 25 de Dezembro.
3- O feriado de Sexta-Feira Santa pode ser observado em
outro dia com significado local no período da Páscoa.
4- Além dos feriados obrigatórios, apenas serão observados:
O feriado municipal da localidade ou, quando não existir,
o feriado da sede de distrito;
A Terça-Feira de Carnaval.
5- 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.
6- O previsto sob os números anteriores da presente cláusula será aplicável enquanto não entrar em vigor legislação
imperativa que disponha em sentido distinto, caso em que
essa legislação será imediatamente aplicável.
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Cláusula 19.ª
Férias

O período de férias é, em princípio, 22 dias úteis de férias, sendo aplicável, nesta matéria, a regulamentação legalmente estabelecida e sem prejuízo das regras estabelecidas
para situações especiais, designadamente para os anos de
admissão e cessação do contrato.
Cláusula 20.ª
Férias não gozadas

1- Cessando o contrato, o trabalhador terá direito a receber
a retribuição correspondente ao período de férias e respetivo subsídio proporcionais ao tempo de serviço prestado no
próprio ano da cessação, além da retribuição e subsídio correspondentes ao período de férias do ano anterior, se ainda
as não tiver gozado.
2- Cessando o contrato de trabalho por morte do trabalhador, o direito aos subsídios de férias previstos no número
anterior transfere-se para os seus herdeiros.
3- Se o empregador não cumprir, total ou parcialmente,
a obrigação de conceder férias nos termos deste contrato o
trabalhador terá direito, a título de indemnização, ao triplo
da retribuição correspondente ao tempo de férias que deixou
de gozar.
Cláusula 21.ª
Definição de falta

1- Falta é a ausência do trabalhador do local em que deveria desempenhar a atividade durante o período normal de
trabalho a que está obrigado.
2- Nos casos de ausência durante períodos inferiores a
um dia de trabalho, os respetivos tempos serão adicionados,
contando-se essas ausências como faltas, na medida em que
perfizerem um ou mais dias completos de trabalho.
3- Todas as faltas deverão ser participadas à entidade empregadora:
a) Quando previsíveis, logo que conhecidas e com pelo
menos 5 dias de antecedência;
b) Quando imprevistas, logo que possível.
Cláusula 22.ª

deste contrato.
2- As retribuições referidas no número anterior constituem
as retribuições certas, independentemente de haver parte fixa
e parte variável.
Cláusula 24.ª
Retribuições mínimas de períodos inferiores a um mês

Para todos os efeitos deste contrato, as retribuições relativas a períodos inferiores a um mês são calculadas segundo
a fórmula:
SH =

em que:
SH = Salário hora
RM = Retribuição mensal (anexo II)
PNT = Período normal de trabalho (não superior a 40
horas semanais)
Cláusula 25.ª
Subsídio de Natal

1- Os trabalhadores abrangidos por este contrato terão direito a receber até ao dia 15 de Dezembro um subsídio de
Natal correspondente a um mês de retribuição.
2- O subsídio de Natal será pago, proporcionalmente ao
serviço prestado, nos seguintes casos:
a) No ano de admissão, contando-se o primeiro mês como
completo se a admissão se verificar na primeira quinzena;
b) No ano de cessação do contrato, contando-se o último
mês como completo se a cessação ocorrer na segunda quinzena;
c) No ano em que o contrato, por facto não imputável à
entidade empregadora, nomeadamente doença ou acidente,
esteja suspenso por mais de 30 dias seguidos.
3- Na hipótese prevista na alínea b) do número anterior, se
a causa da cessação do contrato for a morte do trabalhador,
o subsídio previsto nesta cláusula será pago aos herdeiros.
4- Na hipótese prevista na alínea c) do número 2, em caso
de acidente de trabalho, o trabalhador terá direito a receber,
no ano em que a situação de acidente se verificar, um complemento de subsídio de Natal igual à diferença entre a sua
remuneração líquida e o valor pago pela seguradora.

Acordo específico

As partes observarão, em matéria de faltas, o teor do
acordo específico do anexo III ao presente contrato.
CAPÍTULO VI

Retribuição do trabalho
Cláusula 23.ª
Retribuições mínimas mensais

1- As retribuições mínimas mensais do trabalho são as
constantes do anexo II, que se considera parte integrante

(RM) x 12
PNT x 52

Cláusula 26.ª
Subsídio de férias

1- A retribuição dos trabalhadores durante as férias não
poderá ser inferior à que receberiam se estivessem efetivamente ao serviço.
2- Antes do início do período de férias os trabalhadores
abrangidos por este contrato receberão um subsídio correspondente à retribuição do período de férias a que têm direito,
nos termos do número 1 da cláusula 21.ª
3- Este subsídio terá o valor legalmente estabelecido e refletirá eventual aumento da retribuição mensal que ocorra até
ao início das férias.
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Cláusula 27.ª

Cláusula 32.ª

Subsídio de trabalho noturno

Transmissão da empresa ou estabelecimento

Quando o trabalho for noturno, à retribuição horária normal acrescerá uma percentagem de 25 % por hora, sem prejuízo de outros acréscimos a que haja lugar, nomeadamente
o previsto na cláusula seguinte.
Cláusula 28.ª

1- Em caso de transmissão da empresa ou estabelecimento, os contratos de trabalho transitam para a entidade empregadora adquirente, exceto em relação aos trabalhadores cujo
contrato haja prévia e validamente cessado.
2- Os contratos de trabalho poderão manter-se com a entidade transmitente se esta prosseguir a sua atividade noutra
exploração ou estabelecimento e se os trabalhadores não pretenderem que os contratos transitem para a entidade adquirente.
3- A entidade transmitente será solidariamente responsável pelo cumprimento de todas as obrigações vencidas emergentes dos contratos de trabalho transferidos, ainda que se
trate de profissionais cujos contratos hajam cessado, desde
que reclamados pelos interessados até seis meses após a
transmissão.
4- Para efeitos do número anterior, deverá o transmitente e
o adquirente nos 30 dias anteriores à transmissão fazer afixar
um aviso nos locais de trabalho onde se dê conhecimento aos
trabalhadores de que devem reclamar os eventuais créditos.

Retribuição do trabalho suplementar

O trabalho suplementar dá direito a retribuição normal
acrescida de:
a) 100 %, se o trabalho for prestado em dias de trabalho
normal;
b) 200 %, se o trabalho for prestado em dias de descanso
semanal, complementar ou feriados.
Cláusula 29.ª
Retribuição pelo exercício e funções inerentes a diversas categorias

Quando algum trabalhador exerça, com carácter de regularidade, funções inerentes a diversas categorias receberá a
retribuição estipulada para a mais elevada.

Cláusula 33.ª

Cláusula 30.ª

Impedimentos prolongados

Substituições temporárias

1- Sempre que um trabalhador substitua outro de categoria
superior por mais de 30 dias passará a receber a retribuição
correspondente ao exercício dessa categoria.
2- Decorridos 12 meses de prolongamento da substituição,
o substituto continuará a receber o vencimento indicado no
número anterior, independentemente de retomar as anteriores funções.
3- O disposto na presente cláusula não é aplicável às situações previstas na cláusula 7.ª
Cláusula 31.ª
Documento de pagamento

A empresa, no ato de pagamento da retribuição, deverá
entregar aos trabalhadores um documento, corretamente preenchido, no qual figurem o nome completo do trabalhador,
respetiva categoria profissional, número de inscrição na segurança social, número fiscal de contribuinte, período de trabalho a que corresponde a remuneração, diversificação das
importâncias relativas a trabalho normal e horas suplementares ou a trabalho em dia de descanso semanal ou feriados, os
subsídios, os descontos e o montante líquido a receber.

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, suspendem-se os direitos, deveres e garantias das partes, na medida em que pressuponham a efetiva prestação de
trabalho, sem prejuízo da observância das disposições aplicáveis sobre segurança social.
2- O tempo de suspensão conta-se para efeitos de antiguidade, conservando o trabalhador o direito ao lugar e continuando a guardar lealdade ao empregador.
3- O disposto no número 1 observa-se mesmo antes de
expirado o prazo de um mês, desde 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.
CAPÍTULO VIII

Cessação do contrato de trabalho

Cláusula 31.ª-A

Cláusula 34.ª

Subsídio de refeição

Os trabalhadores abrangidos por este CCT têm direito a
um subsídio de refeição no montante de 5,00 € (quatro euros e oitenta cêntimos) por cada dia de trabalho efetivamente
prestado, valor em vigor desde 1 de janeiro de 2015.
CAPÍTULO VII

Vicissitudes contratuais

Modalidades de cessação do contrato de trabalho

O contrato de trabalho cessa por:
a) Caducidade;
b) Revogação;
c) Despedimento por facto imputável ao trabalhador;
d) Despedimento por extinção do posto de trabalho, despedimento por inadaptação e despedimento coletivo;
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e) Resolução pelo trabalhador;
f) Denúncia pelo trabalhador.
Cláusula 35.ª
Rescisão com justa causa

1- Ocorrendo justa causa, qualquer das partes pode resolver o contrato de trabalho, comunicando por forma inequívoca essa vontade à outra parte.
2- A resolução produz efeitos a partir do momento em que
a sua comunicação chegue ao conhecimento do destinatário.
3- Só são atendidos para fundamentar a rescisão com justa
causa os factos como tal expressamente invocados na comunicação da resolução.
Cláusula 36.ª
Justa causa

1- Considera-se justa causa de resolução do contrato o
comportamento de qualquer das partes que pela sua gravidade e consequências torne imediata e praticamente impossível
a subsistência da relação de trabalho.
2- Poderão, nomeadamente, constituir justa causa de despedimento do trabalhador por parte do empregador 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 diligência devida, das obrigações inerentes ao exercício do cargo ou
posto de trabalho que lhe seja confiado;
e) Lesão culposa de interesses patrimoniais sérios da empresa;
f) Falsas declarações relativas à justificação de faltas;
g) Faltas não justificadas ao trabalho que determinem diretamente prejuízos ou riscos graves para a empresa ou, independentemente de qualquer prejuízo ou risco, quando o
número de faltas injustificadas atingir, em cada ano civil, 5
seguidas ou 10 interpoladas;
h) Falta culposa de observância das regras de higiene e segurança no trabalho;
i) Prática, no âmbito da empresa, de violências físicas, de
injúrias ou outras ofensas punidas por lei sobre os trabalhadores da empresa, elementos dos corpos sociais ou sobre o
empregador 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;
k) Incumprimento ou oposição ao cumprimento das decisões judiciais ou administrativas.
3- Poderão constituir justa causa de resolução por parte do
trabalhador os seguintes comportamentos da entidade empregadora:
a) Falta culposa de pagamento pontual da retribuição, que
se prolongue por período superior a 60 dias;
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 saúde no trabalho;
e) Lesão culposa de interesses patrimoniais sérios do trabalhador;
f) Ofensas à integridade física ou moral, liberdade, honra
ou dignidade do trabalhador, puníveis por lei, praticadas pelo
empregador ou seu representante.
4- Constitui ainda justa causa de resolução de contrato
pelo trabalhador:
a) A necessidade de cumprimento de obrigações legais incompatíveis com a continuação ao serviço;
b) A alteração substancial e duradoura das condições de
trabalho no exercício legítimo de poderes do empregador;
c) A falta não culposa de pagamento pontual da retribuição.
5- Se o fundamento da rescisão for a alínea a) do número
anterior, o trabalhador deve notificar a entidade empregadora
com a máxima antecedência possível.
Cláusula 37.ª
Proibição de despedimento sem justa causa

1- É vedado ao empregador despedir qualquer trabalhador
sem justa causa.
2- A justa causa terá de resultar de prévio procedimento
disciplinar com intenção de despedimento.
3- A inexistência de justa causa, e a nulidade ou inexistência do procedimento disciplinar determinam a nulidade do
despedimento que, apesar disso, tenha sido declarado, sem
prejuízo do disposto no artigo 389.º, número 2 do Código do
Trabalho atualmente vigente.
4- O trabalhador tem direito, no caso referido no número
anterior:
a) À indemnização por todos os danos, patrimoniais e não
patrimoniais, causados;
b) À reintegração no seu posto de trabalho, sem prejuízo
da sua categoria e antiguidade;
c) Às retribuições que deixou de auferir, desde a data do
despedimento até ao trânsito em julgado da decisão judicial, sem prejuízo das deduções estabelecidas nos números
seguintes e que visam integrar neste contrato o disposto no
artigo 390.º, número 2 do Código do Trabalho.
5- Ao montante apurado nos termos da alínea c) do número anterior deduzem-se as importâncias que o trabalhador
tenha comprovadamente obtido com a cessação do contrato
e que não receberia se não fosse o despedimento.
6- O montante do subsídio de desemprego auferido pelo
trabalhador é deduzido na compensação, devendo o empregador entregar essa quantia à Segurança Social.
7- Da importância calculada nos termos da alínea c) do número 4 é deduzido o montante das retribuições respeitantes
ao período decorrido desde a data do despedimento até 30
dias antes da data da propositura da ação, se esta não for
proposta nos 30 dias subsequentes.
8- Em substituição da reintegração, o trabalhador pode optar pela indemnização de antiguidade a fixar pelo tribunal,
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nos termos legais.
9- Em caso de microempresa ou relativamente a trabalhador que ocupe cargo de administração ou de direção, o
empregador pode requerer ao tribunal que exclua a reintegração, com fundamento em factos e circunstâncias que tornem
o regresso do trabalhador gravemente prejudicial e perturbador do funcionamento da empresa.
Cláusula 38.ª
Rescisão pelo trabalhador

1- Os trabalhadores que resolverem o contrato com justa
causa nos termos do número 3 da cláusula 36.ª terão direito
a uma indemnização a fixar pelo tribunal, nos termos legais.
2- Os trabalhadores que se despedirem sem justa causa deverão avisar o empregador com a antecedência de dois meses, se o contrato tiver duração igual ou superior a dois anos,
ou de um mês, no caso de o contrato ter duração inferior a 2
anos, salvo se outro prazo constar no contrato individual de
trabalho.
3- Se o trabalhador não cumprir, total ou parcialmente, o
prazo de aviso prévio, pagará à outra parte, a título de indemnização, o valor da retribuição correspondente ao período
de aviso prévio em falta.

posto na legislação em vigor no Código do Trabalho quanto
à cessação do contrato de trabalho.
5- Na graduação das sanções disciplinares deve atender-se
à natureza e gravidade da infração, ao comportamento anterior do trabalhador e a todas as circunstâncias que possam
contribuir para uma decisão justa, não podendo aplicar-se
mais de uma pela mesma infração.
6- A infração disciplinar prescreve ao fim de um ano a
contar do momento em que teve lugar ou logo que cesse o
contrato de trabalho.
7- Iniciado o procedimento disciplinar, pode a entidade
patronal suspender a prestação de trabalho, se a presença do
trabalhador se mostrar inconveniente, mas não lhe é lícito
suspender o pagamento da retribuição, devendo a suspensão
preventiva ser comunicada por escrito ao trabalhador.
8- As sanções disciplinares devem ser devidamente registadas no processo individual do trabalhador.
CAPÍTULO IX

Higiene e segurança
Cláusula 40.ª

Cláusula 39.ª

Higiene e segurança no trabalho

Procedimento disciplinar e sanções disciplinares

1- A falta de cumprimento pelos trabalhadores das normas
que regulam as relações de trabalho pode dar lugar à aplicação das sanções seguintes:
a) Admoestação verbal;
b) Repreensão registada;
c) Suspensão com perda de retribuição até 12 dias por cada
infração e, em cada ano civil, até ao máximo de 30 dias;
d) Despedimento.
2- Nenhuma sanção disciplinar será aplicada sem audição
prévia do trabalhador, sendo obrigatória a formulação da
nota de culpa para as sanções previstas nas alíneas b) a d) do
número 1 desta cláusula.
3- Tratando-se das sanções previstas nas alíneas b) a d) do
número 1 desta cláusula, deve ser instaurado procedimento
disciplinar, com observância das regras seguintes:
a) O procedimento disciplinar deve ser exercido nos 30
dias subsequentes àquele em que a entidade patronal, ou superior hierárquico com competência disciplinar, teve conhecimento da infração;
b) O infrator tem sempre o direito de formular a sua defesa
dentro do prazo que lhe for concedido, nunca inferior a três
dias úteis, devendo o registo efetuar-se à segunda-feira;
c) A decisão final tem de ser comunicada ao infrator no
prazo de 30 dias e a execução da sanção disciplinar tem de
ter lugar nos três meses subsequentes à decisão;
d) A nota de culpa e a decisão devem ser enviadas ao trabalhador visado sob registo com aviso de receção ou entregues
pessoalmente, devendo o trabalhador rubricar uma cópia do
documento entregue.
4- Tratando-se de sanção disciplinar prevista na alínea d)
do número 1 desta cláusula, deve ser observado todo o dis-

1- O empregador obriga-se a fornecer gratuitamente aos
trabalhadores roupa e calçado apropriado para o exercício da
profissão, sempre que tal se mostrar necessário.
2- Os trabalhadores que por motivos de saúde devidamente justificados não possam trabalhar permanentemente de
pé poderão exercer a sua atividade sentados e, ainda, se o
empregador consentir, mudar de serviço sem diminuição de
retribuição.
3- As empresas obrigam-se à aplicação e cumprimento da
legislação sobre segurança, higiene e saúde no local de trabalho.
Cláusula 41.ª
Trabalho em câmaras frigoríficas

Aos trabalhadores que exerçam a sua atividade nas câmaras frigoríficas será fornecido equipamento adequado, devendo observar-se as regras seguintes:
a) A permanência consecutiva nas câmaras frigoríficas de
temperatura negativa (abaixo dos 0º) não pode ultrapassar
uma hora seguida, após a qual haverá uma pausa de 15 minutos, a qual deve ser aproveitada para a execução de tarefas
que não impliquem a referida permanência;
b) A permanência consecutiva nas câmaras frigoríficas de
temperatura positiva (acima dos 0º) não pode ultrapassar
duas horas seguidas, após as quais haverá uma pausa de 15
minutos, a qual deve ser aproveitada para a execução de tarefas que não impliquem a referida permanência.
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Cláusula 42.ª
Parentalidade

1- Além do estipulado no presente contrato para a generalidade dos trabalhadores abrangidos são assegurados os seguintes direitos de parentalidade, sem prejuízo, em qualquer
caso, de garantia do lugar, do período de férias ou de quaisquer benefícios concedidos pelas empresas:
a) Durante o período de gravidez e até seis meses após o
parto, as mulheres que desempenhem tarefas incompatíveis
com o seu estado, designadamente as que impliquem grande
esforço físico, trepidação, contacto com substâncias tóxicas
incómodas e transportes inadequados, serão transferidas, a
seu pedido ou por conselho médico, quando exigido, para
trabalho que as não prejudique, sem prejuízo da retribuição
correspondente à sua categoria;
b) Por ocasião do parto, a uma licença que se regerá pelas
disposições constantes do Código do Trabalho;
c) A licença referida na alínea anterior pode ser gozada,
total ou parcialmente e exclusiva ou conjuntamente, pelo pai
ou pela mãe, a seguir ao parto;
d) O pai tem direito a gozar 10 dias úteis de licença retribuídos, que podem ser gozados seguidos ou interpolados nos
30 dias seguintes ao nascimento do(a) filho(a);
e) Dois períodos de uma hora cada por dia sem perda de
retribuição, nem redução do período de férias, para as mães
que amamentam os seus filhos, até ao máximo de um ano
após o parto, ou, de iguais períodos e duração para a mãe ou
pai no caso de aleitação;
f) Direito a ir às consultas pré-natais nas horas de trabalho;
g) O período normal de trabalho diário, excepto no caso de
turnos, não poderá iniciar-se antes das 8 horas nem terminar
depois das 19 horas;
h) No caso de aborto ou de nado-morto, o número de faltas
com efeitos previstos nesta cláusula será de 30 dias.
2- O regime estabelecido nesta cláusula deve entender-se
sem prejuízo de outros direitos ou regalias mais favoráveis
previstos no regime legal da parentalidade.
Cláusula 43.ª
Trabalhador-estudante

1- 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.
2- Quando não seja possível a aplicação do regime previsto no número anterior, o trabalhador-estudante será dispensado até seis horas semanais, sem perda de retribuição ou de
qualquer outra regalia, se assim o exigir o respetivo horário
escolar.
3- A opção entre os regimes previstos nos números anteriores será objeto de acordo entre a entidade empregadora,
os trabalhadores interessados e as suas estruturas representativas, em ordem a conciliar os direitos dos trabalhadores-estudantes com o normal funcionamento das empresas.
4- O trabalhador deve informar a entidade empregadora
com um período razoável antes do início da frequência das

aulas.
5- As faculdades previstas na presente cláusula serão retiradas sempre que se verifique falta de aproveitamento do
trabalhador-estudante num ano escolar.
6- O regime estabelecido nesta cláusula deve ser entendido
sem prejuízo de outros direitos ou regalias mais favoráveis
estabelecido no regime legal do trabalhador-estudante.
CAPÍTULO XI

Disposições relativas ao exercício da atividade
sindical
Cláusula 44.ª
Princípio geral

Os trabalhadores e os sindicatos têm direito a desenvolver atividade sindical no interior da empresa, nomeadamente
através de delegados sindicais, comissões sindicais e comissões intersindicais, sendo vedada à entidade empregadora
qualquer interferência na legítima atividade dos trabalhadores ao seu serviço, nos termos e enquadramento legalmente
previstos.
Cláusula 45.ª
Quotização sindical

As entidades empregadoras obrigam-se a remeter aos
sindicatos outorgantes até ao dia 15 do mês seguinte as importâncias correspondentes às quotas sindicais descontadas
aos trabalhadores com autorização destes, dada por escrito.
Cláusula 46.ª
Comunicação à entidade empregadora

1- O sindicato obriga-se a comunicar à entidade empregadora a constituição da CSE, indicando os nomes dos respetivos membros, por meio de carta registada com aviso de
receção, de que será fixada cópia nos locais reservados às
comunicações sindicais.
2- O mesmo procedimento deverá ser observado no caso
de substituição ou cessação de funções.
Cláusula 47.ª
Garantias dos trabalhadores com funções sindicais

1- Os dirigentes sindicais, elementos da CSE, delegados
sindicais e ainda trabalhadores com funções sindicais 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 dirigentes sindicais dispõem de um crédito de 4 (quatro) 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 horas de cinco horas por mês sem
que possam, por esse motivo, ser afetados na remuneração
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ou quaisquer outros direitos.
4- As faltas previstas nos números anteriores serão pagas
e não afetarão os direitos e regalias previstos neste contrato
e na lei.
5- Para além dos limites fixados nesta cláusula, os trabalhadores com funções sindicais poderão faltar, sempre que
necessário, ao desempenho das suas funções, contando, porém, como tempo de serviço efetivo para todos os efeitos
com exceção da remuneração.
6- Para o exercício dos direitos conferidos nos números
anteriores, deve a entidade empregadora ser avisada, por escrito, com a antecedência mínima de 2 dias, das datas e do
número de dias necessários ou, em casos de urgência, nas 48
horas imediatas ao 1.º dia em que a falta se verificou.
7- A urgência só se presume relativamente aos dirigentes
sindicais.
8- Os créditos referidos nesta cláusula são atribuídos a número de delegados determinado de forma seguinte:
a) Empresas com menos de 50 trabalhadores sindicalizados - 1;
b) Empresas com 50 a 99 trabalhadores sindicalizados - 2;
c) Empresas com 100 a 199 trabalhadores sindicalizados 3;
d) Empresas com 200 a 499 trabalhadores sindicalizados 6;
e) Empresas com 500 ou mais trabalhadores sindicalizados - o número de delegados resultantes da fórmula:

dores da empresa.
3- Para os efeitos dos números anteriores, a entidade empregadora obriga-se a garantir a cedência de local apropriado
no interior da empresa.
CAPÍTULO XII

Disposições finais e transitórias
Cláusula 50.ª
Manutenção de regalias anteriores

1- As partes entendem que este contrato revoga as disposições contratuais e outras anteriores que regulamentam matérias acordadas.
2- Da aplicação do presente contrato, não obstante o disposto no número anterior, não poderão resultar quaisquer
prejuízos para os trabalhadores, designadamente baixa de
categoria e diminuição de retribuição.
Cláusula 51.ª
Categorias profissionais

Com a entrada em vigor do presente contrato todos os
trabalhadores serão reclassificados de acordo com as categorias nele publicadas, quando tal ainda não suceda.
ANEXO I

6 + n-500
200

Profissões e categorias profissionais

Sendo n o número de trabalhadores.
Cláusula 48.ª
Condições para o exercício do direito sindical

A entidade empregadora é obrigada a:
a) Pôr à disposição dos delegados sindicais, desde que o
requeiram, um local situado no interior da empresa que seja
apropriado ao exercício das suas funções.
b) Reconhecer o direito de os delegados sindicais afixarem
no interior da empresa, e em local adequado, textos, comunicações ou informações relacionados com os interesses dos
trabalhadores;
c) Reconhecer o direito de as direções sindicais, por si ou
por associados credenciados, e em conjunto com os inspetores do trabalho, poderem fiscalizar dentro da empresa a execução do presente contrato coletivo de trabalho.
Cláusula 49.ª
Assembleia de trabalhadores

1- Os trabalhadores da empresa têm direito a reunir-se durante o horário de trabalho até um período máximo de 15
horas por ano, que contará para todos os efeitos como tempo
de serviço efetivo, sendo para isso convocados pelos representantes sindicais.
2- Fora do horário normal, podem os trabalhadores reunir-se no local de trabalho em dia útil sempre que convocados
pelos representantes sindicais ou por 50 ou 1/3 dos trabalha-

Aproveitador de produtos - Trabalhador que procede à
recolha de produtos, retira o conteúdo intestinal das tripas,
lava-as e coloca-as em recipientes apropriados, que coloca
nas viaturas de transporte, regula e viga a temperatura para
cozedura de gorduras e ossos, retira-os das máquinas de cozer, ripa tripas com utensílios apropriados para a remoção de
gorduras e embala-as para expedição.
Atador - Trabalhador que ata a tripa grossa de porco
numa das extremidades e a acondiciona depois em molhos e
faz a limpeza do local de trabalho.
Calibrador - Trabalhador que executa as tarefas de calibragem de tripas, de corte, verificação, separação, identificação de qualidades e calibres e outras ocasionalmente necessárias à execução daquelas.
Chefe - Trabalhador que executa as funções da sua profissão e que, na dependência do encarregado ou, eventualmente, de outro superior hierárquico, orienta o trabalho de um
grupo de trabalhadores.
Colador - Trabalhador que cola as tripas nos moldes, enfia as redes, podendo eventualmente executar as funções de
cortador.
Cortador - Trabalhador que corta as tripas depois de preparadas, podendo eventualmente exercer as funções de colador.
Costureiro - Trabalhador que, com máquina própria, procede à costura da tripa, podendo, caso não haja tripa para
costurar, enfiar moldar ou tirar.

1056

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 14, 15/4/2015

Embalador - Trabalhador que predominantemente prepara o produto acabado para ser embalado em verde ou salgado, salga com salmoura, conta os molhos ou meadas, procede à sua colocação nas despectivas embalagens, tapa as
barricas e coloca etiquetas.
Encarregado - Trabalhador que, sob orientação dos superiores hierárquicos ou como assistente destes, coordena e
orienta o trabalho de vários departamentos, podendo eventualmente exercer funções executadas nos sectores que coordena e orienta, assumindo a responsabilidade pelo cumprimento das diretrizes dos seus superiores hierárquicos.
Encarregado geral - Trabalhador que, na dependência directa da gerência ou administração da empresa, superintende
nos diversos serviços desta, coordenando-os e dirigindo-os
em conformidade com a planificação ou directrizes da mesma gerência ou administração.
Enfiador-moldador - Trabalhador que enfia ou coloca as
tripas nas formas ou moldes, procede à retirada das mesmas,
preparando-as para a costura, podendo eventualmente salgar.
Entubador - Trabalhador que com o auxílio de uma máquina coloca a tripa em tubos, acondiciona-os em caixas, salga a tripa e ensaca os maços.
Estufeiro - Trabalhador que transporta os produtos para
dentro e fora das estufas, vigia a temperatura e dá o óleo nas
formas.
Manipulador - Trabalhador que dá banho às formas de
rede e tarefas acessórias; anota o conteúdo dos carros, e entrada e saída dos mesmos nas estufas, verifica e vigia as temperaturas, movimentos dos carros, retira as tripas dos moldes
e coloca os moldes nas mesas, podendo coadjuvar os preparadores de matéria-prima nas tarefas destes.
Medidor - Trabalhador que procede à medição de tripas,
recebe tripas previamente calibradas classificadas ou, eventualmente, originais; desata-as se for caso disso, e verifica o
seu comprimento, e combina a distribuição das pontas das
meadas e confeciona-as dando-lhe as voltas necessárias; coloca as etiquetas ou outros elementos, de identificação das
meadas, procedendo à sua arrumação; executa ainda tarefas
essenciais à execução das descritas.
Manobrador de empilhador - Trabalhador cuja atividade
se processa predominantemente, manobrando ou utilizando máquinas operadoras procedendo com estas às cargas e
descargas e à arrumação e distribuição da matéria-prima e
produtos.
Praticante - Trabalhador que, concluída a sua aprendizagem, efetua a sua preparação e aperfeiçoamento para a
promoção à categoria imediata, coadjuvando os respetivos
profissionais nas suas funções.
Preparador-distribuidor de matéria-prima - Trabalhador que abre as barricas, dessalga e prepara a matéria-prima,
transportando-a para a dividir e distribuir pelos locais de trabalho.
Raspador-desembaraçador - Trabalhador que executa
tarefas de remoção de gorduras por raspagem manual ou
mecânica, procede à salgagem e dessalgagem das tripas,
desembaraçando-as, e procedendo à sua arrumação se for
caso disso.
Revisor - Trabalhador que procede às operações de con-

trolo e revisão em verde, salgado ou seco, da calibragem,
medição ou qualquer das restantes tarefas executadas na preparação dos produtos.
Salgador de tripas - Trabalhador que salga as tripas, utilizando processos tradicionais ou mecânicos, recebe as tripas
convenientemente calibradas e medidas e entende-as sobre
um tabuleiro; executa rimas, sobrepondo camadas de tripas e
de sal, ou salgando-as à máquina, que regula e conduz; confeciona meadas e embarrica-as, se for caso disso.
Separador de produtos - Trabalhador que tem a seu cuidado a primeira operação de tratamento de tripas, tais como
lavá-las e massá-las; toma conta das mesmas até à chegada
do carro de recolha, nos matadouros e outros, e separa os
diversos subprodutos que chegam à fábrica introduzindo-os
em cada sector de fabrico, desembaraçando as tripas.
Subchefe - Trabalhador que executa as funções da sua
profissão e coadjuva o chefe, substituindo-o na sua ausência.
Trabalhador de limpeza - Trabalhador que, predominantemente, procede à limpeza dos locais de trabalho e instalações da empresa, podendo também efetuar arrumações e
serviços afetos à cozinha e refeitório.
Verificador-controlador - Profissional que executa todas ou algumas das seguintes tarefas: verificar em verde ou
em seco os produtos, colocar os mesmos nos carros, virar,
escolher e insuflar, emendar, planchar, medir produtos não
calibrados e selecioná-los por qualidades, desliamar por processos tradicionais ou mecânicos e embalar.
Enquadramento das profissões em níveis de qualificação
de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 121/78, de 2
de Julho
2- Quadros médios:
2.2- Técnicos de produção e outros:
Encarregado geral.
3- Encarregados, contramestres, mestres e chefes de equipa:
Encarregado;
Chefe;
Subchefe.
6- Profissionais semiqualificados (especializados):
6.2- Produção:
Aproveitador de produtos;
Atador;
Calibrador;
Colador;
Cortador;
Costureiro;
Embalador;
Enfiador/Moldador;
Estufeiro;
Manupulados;
Manobrador de empilhador;
Medidor;
Preparador de matéria-prima;
Revisor;
Separador de produtos;
Verificador/Controlador.
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7- Profissionais não qualificados (indiferenciados):
7.2- Produção:
Entubador;
Raspador/Desembaraçador;
Salgador;
Trabalhador de limpeza.
Estágio e aprendizagem:
A.3- Praticante de produção.
ANEXO II
Grupo
I

II

III
IV

V

Categorias profissionais

Classe

Encarregado geral
Encarregado
Chefe de sector
Sub-chefe
Manobrador de empilhador
Preparador/Distribuidor de
matéria-prima
Manipulador
Estufeiro
Embalador
Revisor
Chefe
Calibrador (tripa de carneiro)
Verificador-controlador
Separador de produtos
Raspador-desembaraçador
Medidor
Entubador
Aproveitador de produtos
Atador
Calibrador
Costureiro
Enfiador-moldador
Colador
Cortador
Salgador

-----------

Remuneração
(em euros)
694,50
645,00
683,00
655,50
653,50

1.ª
2.ª

624,50
600,50

----1.ª
2.ª

540,50
584,50
533,00
524,50

1.ª
2.ª

524,50
522,50

VI

Trabalhador de limpeza

VII

Praticante

-----

522,50
519,50

ANEXO III

Acordo em matéria de faltas
CAPÍTULO I

Regras legais relativas às faltas justificadas e
injustificadas e sua remuneração
1- Nos termos da legislação laboral vigente, são faltas justificadas as seguintes:
a) As dadas, durante 15 (quinze) dias seguidos, por altura
do casamento;
b) As dadas, até cinco dias consecutivos, por falecimento

do cônjuge não separado de pessoas e bens ou de parente ou
afim no 1.º grau na linha reta e as dadas, até dois dias consecutivos por falecimento de outro parente ou afim na linha
reta ou em 2.º grau da linha colateral;
c) As motivadas pela prestação de provas em estabelecimento de ensino, nos termos consagrados no Código do Trabalho e sua regulamentação;
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;
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, nos termos previstos no 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 forem legalmente como tal consideradas.
2- Todas as faltas não referidas no número anterior são
consideradas injustificadas, constituindo violações do dever
de assiduidade, determinando perda da retribuição correspondente ao período da ausência e sendo descontadas na antiguidade do trabalhador.
3- As faltas justificadas, quando previsíveis, devem ser
obrigatoriamente comunicadas ao empregador com a antecedência mínima de cinco dias, sob pena de serem consideradas injustificadas.
4- As faltas justificadas, quando imprevisíveis, devem ser
comunicadas ao empregador logo que possível, sob pena de
serem consideradas injustificadas.
5- As comunicações referidas nos números 3 e 4 devem
ser repetidas para as faltas justificadas imediatamente subsequentes às previstas nas comunicações indicadas nos números anteriores.
6- O empregador poderá pedir ao trabalhador, nos 15 dias
seguintes às comunicações referidas nos números 3 e 4, que
comprove a razão justificativa das faltas, estando o trabalhador obrigado a fazê-lo, sob pena de a falta se considerar
injustificada.
7- Determinam perda de retribuição todas as faltas injustificadas e as seguintes faltas justificadas:
a) As dadas por motivo de doença, desde que o trabalhador
beneficie de um regime de segurança social de proteção na
doença;
b) As dadas por motivo de acidente de trabalho, desde que
o trabalhador tenha direito a qualquer subsídio ou seguro;
c) As autorizadas ou aprovadas pelo empregador, sem prejuízo do disposto no capítulo IV;
d) Todas as demais relativamente às quais a legislação preveja a perda de retribuição.
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8- O disposto nos números anteriores não prejudica os direitos dos trabalhadores em matéria de proteção da maternidade e paternidade, designadamente no que às licenças de
maternidade e de paternidade diz respeito.
CAPÍTULO II

Regras especiais relativas à natureza previsível e
justificada das faltas
1- Presumem-se previsíveis as seguintes faltas justificadas:
a) Consultas médicas de rotina;
b) Comparências em tribunal para prestar depoimento
como parte e/ou como testemunha;
c) As faltas dadas por ocasião do casamento;
d) As faltas dadas para dar sangue.
2- Poderão os trabalhadores ilidir a presunção referida no
número anterior mediante a entrega de documento que demonstre a natureza imprevisível da falta, ou alegando os factos em que a imprevisibilidade assenta, devendo os serviços
de recursos humanos da empresa, sempre que tenham razões
para crer que o trabalhador não está a conseguir obter o documento de justificação nos termos formalmente adequados
por facto que não lhe é imputável, pedir os elementos ou
esclarecimentos em falta às instituições ou serviços que os
devam disponibilizar.
3- A presunção referida no número 1, alínea d) pode ser
ilidida mediante a demonstração de ter o trabalhador sido
chamado a doar sangue com carácter de urgência.
4- Nos casos previstos nos números 2 e 3, os trabalhadores
que pretendam ilidir as referidas presunções devem fazê-lo
através de documento a apresentar logo que regressem ao
trabalho, ou, não sendo tal possível, dentro dos 15 dias seguintes ao da falta.

ao limite de 15 dias seguintes ao da comunicação da falta.
4- Não se verificando as situações previstas nos números
precedentes, as faltas serão consideradas injustificadas até à
efetiva comunicação e/ou justificação.
5- Os documentos de justificação de faltas entregues pelos
trabalhadores deverão permitir determinar, com clareza:
a) A razão da ausência, sem prejuízo das matérias abrangidas pelo sigilo médico;
b) A duração previsível ou confirmada da mesma, sendo a
falta de mais de 1 dia;
c) No caso de falta de duração não superior a 1 dia, o tempo de permanência na consulta, hospital, tribunal, centro de
saúde ou outro local em que o trabalhador compareça durante a sua ausência.
6- Todos os documentos relativos a atos médicos devem
obrigatoriamente conter a vinheta respetiva.
7- Todas as declarações ou justificações emitidas por
quaisquer entidades devem ser sempre apresentadas em papel timbrado das mesmas e conterem o carimbo respetivo.
8- No caso de a documentação apresentada pelos trabalhadores não preencher alguma das condições previstas no
número 5, competirá aos serviços de recursos humanos colaboração no sentido de obterem da entidade emissora documento que as reúna, ou que confirme junto dessa entidade
as condições em falta sempre que tenham razões para crer
que o trabalhador não está a conseguir obter o documento
de justificação nos termos formalmente adequados por facto
que não lhe é imputável.
9- Quando da entrega do documento justificativo, o trabalhador, ou o terceiro que o entregar, assiná-lo-á, apondo a
data da entrega, tendo direito a pedir, sempre que o entenda
necessário, cópia do documento entregue, com menção datada de que foi recebido pela entidade empregadora.
CAPÍTULO IV

CAPÍTULO III

Regras especiais relativas às dádivas de sangue

Regras especiais relativas à comunicação e
justificação de faltas
1- No caso de faltas justificadas imprevisíveis, entende-se
que o trabalhador cumpre a obrigação de comunicação «logo
que possível» se, no primeiro dia de ausência, pessoalmente
ou por intermédio de terceiro, promover a entrega na empresa do documento de justificação, ou se, da mesma forma,
entrar em contacto com o departamento de recursos humanos
nesse mesmo dia, comunicando à empresa a razão da ausência e a duração da mesma.
2- No caso de não se verificar a observância do disposto no
número anterior, entender-se-á ainda que o trabalhador comunicou a falta «logo que possível» se alegar e provar que,
por facto que não lhe é imputável, só pôde fazer a comunicação no momento em que efetivamente a fez.
3- O documento comprovativo da razão da ausência deve
ser apresentado pelo trabalhador logo após o ter obtido e até

1- A empresa autorizará e remunerará as faltas dadas para
doar sangue, pelo tempo correspondente à metade do período normal de trabalho diário em que a dádiva ocorra, desde
que as mesmas sejam comunicadas à empresa com 5 dias
de antecedência e seja apresentado o documento justificativo respetivo logo que o trabalhador retome a sua atividade
laboral.
2- A empresa autorizará e remunerará ainda as faltas dadas, por um período de até 2 horas, com o intuito de doar
sangue, mas sem que a dádiva efetivamente ocorra por facto
não imputável ao trabalhador, desde que as mesmas sejam
comunicadas à empresa com 5 dias de antecedência e seja
apresentado o documento justificativo respetivo.
3- O disposto nos números precedentes aplicar-se-á ainda
às situações em que o trabalhador não logre comunicar a falta com a antecedência aí referida pelas razões referidas no
número 3 do capítulo II.
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9- A empresa pode solicitar ao trabalhador que comprove
os factos referidos na alínea c) do número 4 e no número 5,
ambos do presente capítulo, por meio de declaração emitida
pela Junta de Freguesia.

CAPÍTULO V

Regras especiais relativas à natureza inadiável e
imprescindível das faltas para assistência a
membros do agregado familiar
1- São justificadas, por inadiáveis e imprescindíveis, as
faltas dadas, até 15 dias por ano, relacionadas com a prestação de assistência inadiável e imprescindível em caso de
doença ou acidente a membros do agregado familiar do trabalhador, desde que o carácter imprescindível se verifique
em relação a cada um dos dias ou período de ausência.
2- Aos 15 dias referidos no número anterior acresce um dia
por cada filho, adotado ou enteado além do primeiro.
3- Para efeitos das faltas dadas com este fundamento, esclarece-se que apenas se incluem no conceito de agregado
familiar o cônjuge, parente ou afim na linha reta ascendente
ou no 2.º grau da linha colateral, filho, adotado ou enteado
com mais de 10 anos de idade, que viva em comunhão de
mesa e habitação com o trabalhador, residindo no mesmo
«número de polícia».
4- Para justificação das faltas referidas no número 1, deverão estar reunidas as seguintes condições cumulativas:
a) O trabalhador fazer prova do carácter inadiável e imprescindível da assistência;
b) O trabalhador apresentar declaração de que os outros
membros do agregado familiar, caso exerçam atividade profissional, não faltaram pelo mesmo motivo, emitida pelos
empregadores respetivos ou declaração de que estão impossibilitados de prestar a assistência;
c) A pessoa assistida residir no mesmo número de polícia
em que o trabalhador vive e constar da sua declaração anual
relativa à composição do seu agregado familiar, sem prejuízo
do disposto no número seguinte.
5- Poderão ser incluídas pelo empregador no conceito de
agregado familiar as situações em que um ascendente do trabalhador apenas durma noutro local que não o da residência
do trabalhador, estando, quanto a tudo o mais, entregue aos
seus cuidados e na sua dependência económica e desde que
o referido ascendente conste da declaração anual dos trabalhador a respeito do seu agregado familiar.
6- As faltas previstas nos números 1 a 5 precedentes não
determinam a perda de quaisquer direitos e são consideradas
como prestação efetiva de serviço, não determinando ainda
perda de retribuição até ao limite de 15 dias por ano.
7- Para os efeitos do disposto na alínea c) do número 4
e no número 5, ambos do presente capítulo, o trabalhador
preencherá e assinará anualmente uma declaração relativa à
constituição do seu agregado familiar e das pessoas a seu
cargo, a qual constará de modelo preparado pela entidade
empregadora e constituirá anexo do presente acordo.
8- Para além do limite máximo de 15 dias previsto nos
números 1 a 6 do presente capítulo, as faltas não serão em
caso algum remuneradas, sendo todavia justificadas nas situações previstas no número 2 do presente capítulo; acima
do número de faltas que resulte da conjugação dos números
1 e 2 deste capítulo, as faltas serão injustificadas, salvo se a
empresa as autorizar.

CAPÍTULO VI

Outras situações especiais
1- Nos casos em que as trabalhadoras se encontram em situação de amamentação, deverá ser entregue à empresa, após
o filho completar 1 ano de vida, documento comprovativo
até ao dia 10 de cada mês, durante todo tempo em que a referida situação se mantiver.
2- Quando os trabalhadores beneficiem de regime de proteção de segurança social, mas não o requeiram, ou não recebam os benefícios ou prestações respetivos por facto não imputável à empresa, esta não remunerará as faltas respetivas.
CAPÍTULO VII

Comissão paritária
1- No prazo máximo de 10 dias após a aprovação do presente acordo, a entidade empregadora e o sindicato outorgante indicarão dois elementos para constituição da comissão paritária.
2- Compete à comissão paritária, constituída por estes 4
(quatro) elementos, interpretar e recomendar o cumprimento
do acordo, e tentar ainda dirimir divergências que possam
surgir na aplicação do mesmo, quaisquer que sejam os assuntos em questão, mesmo em temas de cariz disciplinar.
3- Para intervenção da comissão paritária bastará que o
sindicato, em representação dos seus associados, ou a entidade empregadora, a ela recorram, comunicando a cada um
dos seus membros a situação concreta que a comissão deverá
analisar.
4- A comissão paritária reunirá, se necessário, uma vez
por mês na sede da entidade empregadora, sendo as datas
e horas das reuniões estabelecidas por acordo entre os seus
membros.
5- As deliberações da comissão paritária serão tomadas
por unanimidade, considerando-se para todos os efeitos
como parte integrante deste acordo.
6- Caso não seja obtida a referida unanimidade, o (ou a) reclamante poderá socorrer-se das vias judiciais que entender.
7- A comissão paritária durará pelo período de um ano, a
menos que os subscritores entendam que a sua atuação deve
ser prorrogada.
Porto, 12 de fevereiro de 2015.
Pela ITA - Associação Portuguesa dos Industriais de Tripas e Afins:
Vítor Manuel Pinto Aguiar, mandatário.
Pela FESAHT - Federação dos Sindicatos de Agricultura,
Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal:
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Cláusula 28.ª

José Maria da Costa Lapa, mandatário.
Sindicato filiado na federação:

Alimentação

–– SINTAB - Sindicato dos Trabalhadores de Agricultura
e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal.
–– STIANOR - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
de Alimentação do Norte.
–– STIAC - Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Alimentar do Centro, Sul e Ilhas.
Depositado em 27 de março de 2015, a fl. 169 do livro
n.º 11, com o n.º 32/2015, 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 Empresa de Navegação Madeirense, L.da e outras e a FESMAR - Federação de
Sindicatos dos Trabalhadores do Mar - Alteração
salarial e outras
Alteração salarial ao ACT para a Marinha de Comércio
publicado no Boletim do Trabalho e Emprego n.º 19, de 22
de maio de 2013 e posterior alteração publicada no Boletim
do Trabalho e Emprego, n.º 22, de 15 de junho de 2014.

1 e 2- (Mantêm a redação em vigor.)
3- Estando o navio em porto de armamento, ao inscrito
marítimo em serviço o armador deve fornecer a alimentação
ou pagar a ração em dinheiro no valor de:
Pequeno-almoço - 3,60 €;
Almoço - 13,50 €;
Jantar - 13,50 €;
Ceia - 3,60 €.
a), b), c) e d) (Mantêm a redação em vigor.)
Cláusula 31.ª
Deslocações para embarque/Desembarque e repatriamento

1 e 2- (Mantêm a redação em vigor.)
3- No estrangeiro e para além do referido nos pontos anteriores, será ainda atribuída uma subvenção complementar, a
título de ajudas de custo, equivalente a 56,20 €.
4- Os armadores garantirão um seguro, que cobrirá os riscos de viagem, no valor mínimo de 47 442,00 €.
5 e 6- (Mantêm a redação em vigor.)
Cláusula 68.ª
Retribuição dos praticantes e estagiários

1 e 2- (Mantêm a redação em vigor.)
3- O pagamento do suplemento previsto no número 1 desta
cláusula fica suspenso até 28 de Fevereiro de 2018.

CAPÍTULO I

ANEXO I

Âmbito, área e vigência

Enquadramento profissional

Cláusula 1.ª
Âmbito e área

1- O presente ACT aplica-se à atividade dos transportes
marítimos e obriga os armadores nacionais outorgantes e aos
inscritos marítimos associados nas organizações sindicais
outorgantes.
2- Por armador, sindicato e inscrito marítimo assumem-se
as definições constantes da lei.
3- Este ACT aplica-se em território nacional e no estrangeiro, mas apenas para os navios de registo convencional
português.

Níveis salariais
I
II
III

IV
V

Cláusula 2.ª
VI

Vigência

1- (Mantém a redação em vigor.)
2- As tabelas salariais e cláusulas de expressão pecuniária
terão um prazo de vigência de 12 meses, serão renegociadas
anualmente, produzindo efeitos entre 1 de Março e o último
dia de Fevereiro do ano civil imediato.
3 a 7- (Mantêm a redação em vigor.)
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VII

Funções
Comandante
Chefe de máquinas
Imediato
Segundo oficial máquinas
Radiotécnico-chefe
Oficial chefe quarto navegação
Oficial maquinista chefe quarto
Oficial radiotécnico
Mestre costeiro
Praticante
Eletricista
Maquinista prático 1.ª classe
Despenseiro
Enfermeiro
Contramestre
Mecânico de bordo
Carpinteiro
Maquinista prático 2.ª classe
Cozinheiro
Bombeiro

