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regulamentação do trabalho

despachos/portarias

...

portarias de condições de trabalho

...

portarias de extensão

Portaria de extensão do contrato coletivo entre a 
Associação Nacional de Comerciantes e Industriais 
de Produtos Alimentares (ANCIPA) e a Federação 

dos Sindicatos da Indústria e Serviços - FETESE 
(confeitaria e conservação de fruta -

administrativos)

o contrato coletivo entre a associação nacional de co-
merciantes e industriais de produtos alimentares (ancipa) e 
a Federação dos sindicatos da indústria e serviços - Fetese, 
publicada no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 6, de 15 de 
fevereiro de 2016, abrange no território nacional as relações 
de trabalho entre os empregadores do setor da indústria e 
comércio de produtos de confeitaria e conservação de fruta, 
e trabalhadores administrativos ao seu serviço, uns e outros 
representados pelas associações que o outorgaram.

as partes subscritoras requereram a extensão do contrato 
coletivo na mesma área e âmbito a todas as empresas não 
representadas pela associação de empregadores outorgante, 
bem como a todos os trabalhadores ao seu serviço, das pro-
fissões e categorias profissionais previstas na convenção, não 
filiados na associação sindical outorgante, de acordo com as 
alíneas a) e b) do número 1 da resolução do conselho de 
ministros n.º 90/2012, publicada no Diário da República, 1.ª 
série, n.º 211, de 31 de outubro, alterada pela resolução do 
conselho de ministros n.º 43/2014, publicada no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 122, de 27 de junho de 2014, dora-
vante designada por rcm.

No setor de atividade, no âmbito geográfico, pessoal e 
profissional de aplicação pretendido na extensão, os elemen-
tos disponíveis nos Quadros de pessoal de 2013 indicam 
que a parte empregadora subscritora da convenção cumpre 
o requisito previsto na subalínea i) da alínea c) do número 
1 da rcm, uma vez que a parte empregadora subscritora da 

convenção tem ao seu serviço 73,7 % dos trabalhadores do 
setor de atividade em causa.

considerando que a convenção atualiza a tabela salarial 
e que importa ter em conta os seus efeitos no emprego e na 
competitividade das empresas do setor, procedeu-se ao es-
tudo de avaliação do impacto da extensão da tabela salarial. 
segundo os Quadros de pessoal de 2013, a atualização das 
retribuições efetivas dos trabalhadores por conta de outrem 
abrangidos pela presente extensão representa um acréscimo 
nominal de 1,6 % na massa salarial do total dos trabalhado-
res por conta de outrem abrangidos.

considerando que o contrato coletivo concretiza uma re-
visão global de convenção anterior e regula diversas condi-
ções de trabalho, procede-se à ressalva genérica de cláusulas 
contrárias a normas legais imperativas.

considerando que a ahresp - associação da hotelaria, 
restauração e similares de portugal, a aphort - associa-
ção portuguesa de hotelaria, restauração e turismo, a acip 
- Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pas-
telaria e similares e a aipan - associação dos industriais de 
Panificação, Pastelaria e Similares do Norte celebraram con-
venções coletivas com âmbito sectorial parcialmente coin-
cidente, concretamente no fabrico de confeitaria, a presente 
extensão exclui do seu âmbito as empresas filiadas naquelas 
associações de empregadores.

embora a convenção tenha área nacional, a extensão de 
convenções coletivas nas regiões autónomas compete aos 
respetivos governos regionais, pelo que a presente extensão 
apenas é aplicável no território do continente.

Foi publicado o aviso relativo ao projeto da presente ex-
tensão no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 27, de 22 de 
julho de 2016, na sequência do qual a Fesaht - Federação 
dos sindicatos da agricultura, alimentação, bebidas, hote-
laria e turismo de portugal deduziu oposição à emissão da 
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portaria de extensão, alegando, em síntese, a existência de 
convenção coletiva própria e que o contrato coletivo em apre-
ço estabelece condições de trabalho menos favoráveis para os 
trabalhadores do setor de atividade. considerando que existe 
convenção coletiva celebrada entre a ancipa e a Fesaht, 
com portaria de extensão, e que assiste a esta federação sindi-
cal a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores filiados 
em sindicatos por si representados, procede-se à exclusão do 
âmbito da extensão dos referidos trabalhadores. nestes ter-
mos, ponderadas as circunstâncias sociais e económicas justi-
ficativas da extensão, nos termos do número 2 do artigo 514.º 
do código do trabalho e observados os critérios necessários 
para o alargamento das condições de trabalho previstas em 
convenção coletiva, nomeadamente o critério da representati-
vidade previsto no ponto i) da alínea c) do número 1 da rcm, 
promove-se a extensão do contrato coletivo em causa.

assim:
manda o governo, pelo secretário de estado do em-

prego ao abrigo da delegação de competências que lhe foi 
conferida pelo ministro do trabalho, solidariedade e segu-
rança social nos termos do despacho n.º 1300/2016, de 13 
de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
18, de 27 de janeiro de 2016, nos termos 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 90/2012, de 31 de 
outubro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 211, 
de 31 de outubro, alterada pela resolução do conselho de 
ministros n.º 43/2014, publicada no Diário da República, 1.ª 
série, n.º 122, de 27 de junho de 2014, o seguinte:

artigo 1.º

1- as condições de trabalho constantes do contrato coleti-
vo entre associação nacional de comerciantes e industriais 
de produtos alimentares (ancipa) e a Federação dos sin-
dicatos da indústria e serviços - Fetese (confeitaria e con-
servação de fruta - administrativos), publicadas no Boletim 
do Trabalho e Emprego, n.º 6, de 15 de fevereiro de 2016, 
são estendidas no território do continente:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não filiados 
na associação de empregadores outorgante que exerçam a 
atividade de indústria e comércio de produtos de confeitaria 
e conservação de fruta e trabalhadores ao seu serviço das 
profissões e categorias profissionais nela previstas;

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados na 
associação de empregadores outorgante que exerçam as ati-
vidades económicas referidas na alínea anterior e trabalha-
dores ao seu serviço, das profissões e categorias profissionais 
previstas na convenção, não representados pela associação 
sindical outorgante.

2- a extensão determinada na alínea a) do número anterior 
não se aplica às relações de trabalho entre empregadores fi-
liados na ahresp - associação da hotelaria, restauração e 
similares de portugal, na aphort - associação portuguesa 
de hotelaria, restauração e turismo, na acip - associação 
do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Si-
milares e na AIPAN - Associação dos Industriais de Panifi-
cação, pastelaria e similares do norte, e trabalhadores ao 
seu serviço.

3- a presente portaria não é aplicável aos trabalhadores 
filiados em sindicatos representados pela FESAHT - Fede-
ração dos sindicatos da agricultura, alimentação, bebidas, 
hotelaria e turismo de portugal.

4- 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 as cláusulas de conteúdo pecuniário 
produzem efeitos a partir do primeiro dia do mês da publica-
ção da presente portaria.

3 de novembro de 2016 - o secretário de estado do em-
prego, Miguel Filipe Pardal Cabrita.

Aviso de projeto de portaria de extensão das altera-
ções dos contratos coletivos entre a AIBA - Associa-
ção dos Industriais de Bolachas e Afins e a FESAHT 
- Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimen-
tação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal 
e entre a mesma associação de empregadores e a 
Federação de Sindicatos da Indústria, Energia e 
Transportes - COFESINT e outra (pessoal fabril, de 

apoio e manutenção)

nos termos e para os efeitos dos números 2 e 3 do artigo 
516.º do código do trabalho, no uso da competência delega-
da pelo 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 de 2016, torna-se público ser intenção do ministério 
do trabalho, solidariedade e segurança social proceder à 
emissão de portaria de extensão das alterações dos contratos 
coletivos entre a aiba - associação dos industriais de bo-
lachas e Afins e a FESAHT - Federação dos Sindicatos da 
agricultura, alimentação, bebidas, hotelaria e turismo de 
portugal e entre a mesma associação de empregadores e a 
Federação de sindicatos da indústria, energia e transportes 
- coFesint e outra (pessoal fabril, de apoio e manuten-
ção), publicadas, respetivamente, no Boletim do Trabalho e 
Emprego, n.º 17, de 8 de maio de 2016, e n.º 21, de 8 de ju-
nho de 2016, ao abrigo do artigo 514.º e do número 1 do arti-
go 516.º do código do trabalho e da resolução do conselho 
de ministros n.º 90/2012, publicada no Diário da República, 
1.ª série, n.º 211, de 31 de outubro, alterada pela resolução 
do conselho de ministros n.º 43/2014, publicada no Diário 
da República, 1.ª série, n.º 122, de 27 de junho de 2014, cujo 
projeto e respetiva nota justificativa se publicam em anexo.

nos 15 dias seguintes ao da publicação do presente aviso, 
podem os interessados no procedimento de extensão deduzir, 
por escrito, oposição fundamentada ao referido projeto.
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