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mentar do Centro, Sul e Ilhas;
SABCES-Açores - Sindicato dos Trabalhadores de Alimentação, Bebidas e Similares, Comércio, Escritórios e Serviços dos Açores.
Depositado em 25 de setembro de 2017, a fl. 37 do livro
n.º 12, com o n.º 194/2017, nos termos do artigo 494.º do
Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro.

Contrato coletivo entre a Associação Nacional 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
Capítulo I

Âmbito e vigência do contrato
Cláusula 1.ª
Âmbito

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
Revogação de convenção anterior

1- A presente revisão altera o CCT publicado no Boletim
do Trabalho e Emprego, n.º 4, de 29 de Janeiro de 2016 e n.º
25, de 8 de Julho de 2017 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.
2- …
3- …

Capítulo X

Condições particulares de trabalho
Cláusula 59.ª
Direitos de igualdade e de parentalidade

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 nascimento 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
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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.
Espinho, 4 de Agosto de 2017.
Pela Associação Nacional dos Industriais de Papel e Cartão - ANIPC:
Joaquim Pedro Cardoso Ferreira Conceição, na qualidade de mandatário.
Pela Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas,
Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas - FIEQUIMETAL:
Orlando de Jesus Lopes Martins, na qualidade de mandatário.
Justino Jesus Pereira, na qualidade de mandatário.

cas 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.
Depositado em 25 de setembro de 2017, a fl. 37 do livro
n.º 12, com o n.º 190/2017, nos termos do artigo 494.º do
Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro.

Contrato coletivo entre a AOP - Associação Marítima
e Portuária e o Sindicato dos Trabalhadores Portuários de Mar e Terra de Sines - SINPORSINES Alteração salarial e outras
Revisão do contrato colectivo de trabalho celebrado
entre a AOP - Associação Marítima e Portuária e o Sindicato dos Trabalhadores Portuários de Mar e Terra de Sines - SINPORSINES publicado no Boletim do Trabalho e
Emprego, n.º 21, de 8 de Junho de 2015 com as alterações
publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 33, de 8
de Setembro de 2016.
Alteração ao contrato colectivo de trabalho celebrado
entre a AOP - Associação Marítima e Portuária e o Sindicato dos Trabalhadores Portuários de Mar e Terra de Sines SINPORSINES publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 21, de 8 de Junho de 2015 com as alterações publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 33, de 8 de
Setembro de 2016.

Declaração

«Cláusula 92.ª

A FIEQUIMETAL representa as seguintes organizações
sindicais:

Número de destinatários do CCT

–– 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 Metalúrgi-

Número de destinatários do CCT sem prejuízo da sua extensão a outras pessoas singulares e colectivas, este contrato
colectivo de trabalho aplica-se directamente a duas empresas
e a (31) trabalhadores.»
Anexo I

Matérias de natureza e de expressão pecuniária
No presente anexo I constam as matérias de natureza
e de expressão pecuniária, incluindo as do «Protocolo de
Acordo» assinado em 15 de Novembro de 2006 entre a
EPORSINES e o SINPORSINES, respeitantes à regulamentação convencional das relações de trabalho estabelecida na
presente convenção colectiva, aplicáveis aos trabalhadores
com contrato sem termo, tendo em conta a sua antiguidade.
1- Matérias e valores a vigorar desde 1 de Janeiro de 2017:
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