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Cláusula 2.ª
Vigência, denúncia e revisão

1 a 7- (Manter.)
8- A tabela salarial e as cláusulas com expressão pecuniária deste contrato produzem efeitos desde 1 de Janeiro de
2017.
ANEXO II

Depositado em 22 de Junho de 2017, a fl. 27 do livro
n.º 12, com o n.º 126/2017, nos termos do artigo 494.º do
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro.

Remunerações mínimas mensais
Níveis

Categorias
profissionais

Remunerações
mínimas mensais
(€)

I

Encarregado geral

II

Coordenador de equipa
Encarregado de armazém
Técnico de controlo de qualidade
Técnico de fabrico
Técnico de manutenção principal

977,00

III

Analista
Controlador de qualidade
Fiel de armazém
Motorista
Oficial de electricista de 1.ª
Operador de máquinas de 1.ª
Serralheiro mecânico de 1.ª
Técnico de manutenção de 1.ª

812,50

Operador de máquinas de empacotamento

738,50

III-A

1 068,50

Contrato coletivo entre a Associação Nacional
dos Industriais de Papel e Cartão - ANIPC e a
Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas FIEQUIMETAL - Alteração salarial e outras
CAPÍTULO I

Ajudante de motorista
Oficial electricista de 2.ª
Operador de empilhador
Operador de máquinas de 2.ª
Serralheiro mecânico de 2.ª
Técnico de manutenção de 2.ª

669,00

V

Empregado de armazém
Operador de 1.ª
Preparador de laboratório

646,00

VI

Operador de 2.ª
Servente de limpeza

611,00

IV

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação do Norte;
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Alimentar do
Centro, Sul e Ilhas;
SINTAB - Sindicato dos Trabalhadores de Agricultura e
das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal.

Âmbito e vigência do contrato
Cláusula 1.ª
Âmbito

Lisboa, 29 de Maio de 2017.
Pela AIBA - Associação dos Industriais de Bolachas e
Afins:
Alice Gomes Chaves, mandatária.
César Sá Esteves, mandatário.
Pela FESAHT - Federação dos Sindicatos da Agricultura,
Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (pessoal fabril, de apoio e manutenção):

1- O presente CCT obriga, por um lado, as empresas que
no território nacional são representadas pela Associação
Nacional dos Industriais de Papel e Cartão - ANIPC, abrangendo o sector de retoma, reciclagem, fabricação de papel e
cartão e transformação de papel e cartão e, por outro lado, os
trabalhadores ao seu serviço representados pelas associações
sindicais outorgantes.
2- Para cumprimento do disposto no número 1 do artigo
492.º do Código do Trabalho, as partes outorgantes declaram
que serão potencialmente abrangidos pela presente convenção coletiva de trabalho 2790 trabalhadores ao serviço de
101 empresas, na atividade de fabricação, transformação e
recolha de papel e cartão.
3- Sempre que na presente convenção se refiram as designações «trabalhador» ou «trabalhadores», as mesmas devem
ter-se por aplicáveis a ambos os sexos.
Cláusula 2.ª

Fernando Henrique Pedro Rodrigues, mandatário.

Revogação de convenção anterior

Declaração
FESAHT - Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (pessoal
fabril, de apoio e manutenção), em representação dos seguintes sindicatos:

1- A presente revisão altera o CCT publicado no Boletim
do Trabalho e Emprego, n.º 4, de 29 de Janeiro de 2016, para
as empresas de fabricação, transformação e recolha de papel
e cartão representadas pela associação patronal signatária e
aplicável a trabalhadores representados pela associação sindical que a subscreve, que se mantém em vigor em tudo o
que não foi acordado alterar.
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2- ...
3- ...
Cláusula 3.ª
Vigência

1- ...
2- A tabela de remuneração mínima, as cláusulas de expressão pecuniária assim como o restante conteúdo deste
CCTV entram em vigor após a publicação da convenção e
produzem efeitos a 1 de Janeiro de 2017.
3- ...
4- ...
5- ...
CAPÍTULO VII

Suspensão da prestação de trabalho
Cláusula 44.ª
Tipos de faltas

1- As faltas podem ser injustificadas ou justificadas.
2- São consideradas faltas justificadas:
a) As dadas por altura do casamento, durante 15 dias consecutivos;
b) As motivadas por falecimento do cônjuge, parentes ou
afins, nos termos do número 3;
c) As motivadas pela prestação de provas em estabelecimento de ensino, nos termos da legislação especial;
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 na lei;
f) As ausências não superiores a quatro horas e só pelo
tempo estritamente necessário, justificadas pelo responsável
da educação de 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 da
lei, nomeadamente quatro dias por mês para os membros das
direções das associações sindicais, e, ainda, dois dias por mês
para membros de conselhos fiscais e mesas de assembleias
gerais de associações sindicais; durante oito horas por mês,
pelos delegados sindicais;
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;
k) As dadas durante quatro dias por ano pelos bombeiros
voluntários, se como tal estiverem inscritos;
l) As dadas para doação de sangue, a título gracioso, uma
vez em cada trimestre.
3- Nos termos da alínea b), do número anterior, o trabalha-

dor pode faltar justificadamente:
a) Cinco dias consecutivos por falecimento de cônjuge não
separado de pessoas e bens ou parente afim no 1.º grau na
linha reta;
b) Dois dias consecutivos pelo falecimento de outro parente ou afim na linha reta ou em 2.º grau da linha colateral.
4- Aplica-se o disposto na alínea a) do número anterior ao
falecimento de pessoa que viva em união de facto ou economia comum com o trabalhador, nos termos previstos em
legislação especial.
5- O primeiro dos dias de faltas motivadas pelo falecimento de parente ou afim referido no número 3 ou dada por altura
do parto da esposa será o do respetivo evento, quando este
haja ocorrido antes de o trabalhador ter iniciado o seu período normal de trabalho. Quando, ao verificar-se o evento, o
trabalhador tiver de interromper o trabalho, receberá a remuneração correspondente ao tempo trabalhado. Contar-se-á a
falta justificada a que tem direito a partir desse momento.
6- São consideradas injustificadas todas as faltas não previstas nos números 2 e 3.
7- As faltas justificadas, quando previsíveis, serão obrigatoriamente comunicadas à entidade patronal com a antecedência mínima de cinco dias.
8- Quando imprevistas, as faltas justificadas serão obrigatoriamente comunicadas à entidade patronal logo que possível.
9- O não cumprimento do disposto nos dois números anteriores torna as faltas injustificadas.
CAPÍTULO X

Condições particulares de trabalho
Cláusula 59.ª
Direitos dos trabalhadores do sexo feminino

1- Além do estipulado no presente contrato coletivo de trabalho para a generalidade dos profissionais abrangidos, são
assegurados aos trabalhadores e às trabalhadoras os seguintes direitos, sem prejuízo, em qualquer caso, da garantia do
lugar, do período de férias ou da retribuição mensal efetiva
(definida no número 3 da cláusula 19.ª).
2- Os trabalhadores têm direito à igualdade de condições
de trabalho, em particular quanto à igualdade de retribuição
para trabalho igual ou de valor igual, devendo os elementos
que a determinam não conter qualquer discriminação fundada no sexo.
3- As trabalhadoras grávidas têm direito a dispensas para
consultas pré-natais e sessões de preparação para o parto
pelo tempo e número de vezes necessárias, devidamente justificadas e desde que a consulta não possa ocorrer fora do
horário de trabalho.
Também o pai tem direito a três dispensas para acompanhar a mãe trabalhadora às consultas pré-natais. O pai tem
ainda direito a uma licença parental exclusiva de 15 dias
úteis (licença obrigatória), 5 dos quais logo a seguir ao nascimento e os restantes 10 dentro dos 30 dias a seguir ao nas-
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cimento da criança. Tem ainda direito a mais 10 dias úteis de
licença facultativa, seguidos ou não, desde que gozados em
simultâneo com o gozo da licença parental inicial da mãe.
4- As trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes têm
direito a especiais condições de segurança e saúde no trabalho. Constitui obrigação das empresas proceder à avaliação
de riscos (natureza, grau e duração da exposição), de modo
a determinar as repercussões sobre a gravidez ou a amamentação e tomar as medidas necessárias para evitar a exposição
das trabalhadoras aos riscos, devendo as mesmas ser informadas, por escrito, dos resultados da referida avaliação de
riscos e das medidas de protecção respectivas.
5- A mãe e o pai trabalhador têm direito, por nascimento
de cada filho, a uma licença parental inicial, que pode ser
partilhada a partir das 6 semanas (licença exclusiva da mãe),
com a duração de 120 ou 150 dias consecutivos.
Neste caso de partilha do gozo da licença, a mãe e o pai
informam as respectivas entidades patronais, até 7 dias após
o parto, do início e termo dos períodos a gozar por cada um,
entregando declaração conjunta.
Em caso de interrupção da gravidez (aborto) a trabalhadora tem direito a uma licença com duração entre os 14 e
os 30 dias, apresentando atestado médico com indicação do
período da licença.
6- Enquanto a mãe trabalhadora amamentar, tem direito a
dois períodos distintos, de 1 hora cada, por cada dia de trabalho, devendo comunicar à entidade patronal com 10 dias de
antecedência relativamente ao início da dispensa, mantendo
o direito ao subsídio de refeição e à remuneração integral.
Caso a amamentação se prolongue para além do primeiro
ano da criança, deverá ser apresentado atestado médico.
O regime de aleitação, durante o primeiro ano de vida da
criança, pode ser gozado pela mãe ou pelo pai.
Nos casos em que os progenitores residam afastados dos
locais de trabalho ou tenham dificuldades de transporte, será
facultada a utilização dos dois períodos diários em conjunto.
7- As trabalhadoras podem trabalhar tal como os trabalhadores, em turnos diurnos e nocturnos, conforme previsto na
legislação respectiva.
8- As mães trabalhadoras podem ser dispensadas de prestar trabalho nocturno por 112 dias, entre as 20 horas de um
dia e as 7 horas do dia seguinte, antes e depois do parto (pelo
menos metade antes da data presumível do parto) e ainda
durante o restante período de gravidez e de amamentação
ou aleitação, se for necessário para a sua saúde ou para a da
criança, comunicando à entidade patronal com 10 dias de
antecedência.

Chefe de departamento de gestão ambiental;
Analista de sistemas;
Contabilista;
Coordenador geral;
Chefe de fabricação;
Diretor adjunto de produção.
Nível C-1:
Programador informático;
Encarregado geral (produção);
Técnico de desenho;
Chefe de equipa/turno produção;
Chefe de turno;
Chefe de secção (todos os sectores);
Analista;
Orçamentista;
Responsável/coordenador de sector compras;
Responsável/coordenador de sector produção;
Técnico especialista de manutenção.
Nível C-2:
Encarregado de armazém;
Encarregado de vapor/energia (fogueiro);
Secretário(a) de direção/administração;
Técnico de manutenção mecânica;
Técnico de planeamento;
Técnico de manutenção elétrica.
Nível D:
Técnico de compras;
Técnico de qualidade;
Técnico de vendas;
Condutor de máquina de papel;
Encarregado de HST.
Nível E:
Assistente administrativo;
Controlador de qualidade;
Controlador de qualidade de papel;
Técnico de construção civil;
Gravador e ou montador de carimbos;
Operador de vapor/energia (fogueiro);
Controlador de formatos;
Motorista de pesados;
Condutor de máquina de papel;
Montador de cunhos e cortantes.
Nível F:
Operador de laboratório;
Motorista de ligeiros;
Maquinista de transformação;
Operador de cartão canelado;
Operador de controlo de qualidade;
Operador de logística;
Condutor de refinação de massa;
Condutor de máquina de acabamento;
Cozinheiro(a);
Condutor de máquina de papel até um ano;

ANEXO III

Níveis de enquadramento
Nível A:
Diretor (todos os sectores).
Nível B:
Chefe de departamento (todos os sectores);
Chefe de departamento de recursos humanos;
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Pela Associação Nacional dos Industriais de Papel e Cartão - ANIPC:

Técnico de desenho até um ano;
Empregado(a) de refeitório;
Preparador de matérias-primas.

Joaquim Pedro Cardoso Ferreira Conceição, na qualidade de mandatário.

Nível G:
Telefonista;
Condutor de máquinas de transporte e arrumação de materiais;
Operador de triagem de resíduos;
Operador(a) saqueiro;
Operador auxiliar de controlo de qualidade;
Porteiro ou guarda;
Assistente administrativo até um ano.
Nível H:

Orlando de Jesus Lopes Martins, na qualidade de mandatário.
Justino Jesus Pereira, na qualidade de mandatário.
Declaração
A FIEQUIMETAL representa as seguintes organizações
sindicais:

Estagiário administrativo;
Estagiário de manutenção;
Estagiário técnico de desenho;
Estagiário de informática;
Estagiário comercial;
Auxiliar de laboratório;
Auxiliar de produção;
Auxiliar geral;
Ajudante de condutor de máquina de papel;
Ajudante de condutor de máquina de acabamento;
Ajudante de condutor de refinação de massa;
Ajudante de operador de cartão canelado;
Ajudante de operador de vapor/energia (fogueiro);
Ajudante de motorista;
Manipulador(a);
Operador auxiliar de logística e apoio;
Operador auxiliar de transformação;
Auxiliar administrativo.

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.

Nível I:
Aprendiz.

Depositado em 22 de Junho de 2017, a fl. 27 do livro
n.º 12, com o n.º 127/2017, nos termos do artigo 494.º do
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro.

ANEXO IV

Tabela salarial
Níveis
A
B
C1
C2
D
E
F
G
H

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

Valor
720 €
670 €
630 €
600 €
592 €
582 €
572 €
562 €
557 €

Contrato coletivo entre a Associação Portuguesa de Fabricantes de Papel e Cartão (FAPEL) e a
Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços FETESE - Alteração salarial e outras e texto
consolidado

O aprendiz admitido com 18 anos e menos de 25 anos,
após seis meses passa a receber no mínimo o correspondente
ao salário mínimo nacional.

Alteração salarial e outras e texto consolidado ao contrato coletivo de trabalho publicado no Boletim do Trabalho e
Emprego, n.º 19, de 22 de maio de 2014 e posteriores alterações, a última das quais no Boletim do Trabalho e Emprego,
n.º 22, de 15 de julho de 2016.
CAPÍTULO I

Área, âmbito e vigência da convenção

Espinho, 29 de Maio de 2017.
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