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Contrato coletivo entre a Associação Portuguesa da
Indústria de Ourivesaria - APIO e a Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas,
Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica,
Imprensa, Energia e Minas - FIEQUIMETAL
- Alteração
Contrato colectivo de trabalho (CCT) entre a Associação
Portuguesa da Indústria de Ourivesaria - APIO e a Federação
Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas - FIEQUIMETAL - Alteração ao CCT publicado
no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 12, de 29 de março
de 2021.
CAPÍTULO I

inadiável e imprescindível em caso de doença ou acidente ao
cônjuge, parente ou afim na linha recta ascendente ou no 2.º
grau da linha colateral, filho, adoptado ou enteado com 12
ou mais anos de idade que, no caso de ser maior, faça parte
do seu agregado familiar, acrescidas de 1 dia por cada filho
adoptado ou enteado além do primeiro.
d), e), f), g), h) e i)
(...)
2 e 3- (...)
Declaração
Para cumprimento do disposto no artigo 492.º, número
1, alínea g) conjugado com o 494.º do Código do Trabalho,
declara-se que serão potencialmente abrangidos pela presente convenção colectiva de trabalho 93 empresas e 272 trabalhadores.
Lisboa, 21 de abril de 2021.

Área, âmbito e denúncia

Associação Portuguesa da Indústria de Ourivesaria APIO:

Cláusula 1.ª
Área e âmbito

1- O presente contrato colectivo de trabalho, aplica-se em
todo o território nacional, obriga por um lado, as empresas
singulares e colectivas que estejam filiadas na Associação
Portuguesa da Indústria de Ourivesaria - APIO e, por outro
lado, aos trabalhadores ao seu serviço representados pela associação sindical signatária.
A presente convenção aplica-se aos sectores de actividade da indústria de ourivesaria em todo o território nacional.
2- Sempre que neste CCT se utiliza qualquer das designações trabalhador ou trabalhadores, entende-se que estas
se devem ter por aplicáveis aos trabalhadores de ambos os
sexos.

Carlos Alberto Nicolau Caria, na qualidade de presidente da direção.
José Maria Caeiro Bulhão, qualidade de vice-presidente
da direção.
Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica,
Imprensa, Energia e Minas - FIEQUIMETAL:
Helder Jorge Vilela Pires, na qualidade de mandatário.
Francisco Alves Silva Ramos, na qualidade de mandatário.
Declaração
A Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas,
Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas - FIEQUIMETAL, representa
as seguintes organizações sindicais:

CAPÍTULO III

Suspensão da prestação do trabalho
SECÇÃO II
Faltas
Cláusula 38.ª
Faltas justificadas

1- (...)
a) (...);
b) As dadas até 30 dias por ano para prestar assistência
inadiável e imprescindível em caso de doença ou acidente
de filhos, adoptados ou enteados menores de 12 anos ou independentemente da idade, desde que com deficiência ou
doença crónica. Em caso de hospitalização, o direito a faltar
estende-se ao período que aquela durar;
c) As dadas até 15 dias por ano para prestar assistência

SITE-NORTE - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente
do Norte;
SITE-CN - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do
Centro Norte;
SITE-CSRA - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente
do Centro Sul e Regiões Autónomas;
SITE-SUL - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do
Sul;
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas
e Metalomecânicas do Distrito de Viana do Castelo;
SIESI - Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas;
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira;
Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades
Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira.
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Depositado em 14 de maio de 2021, a fl. 158 do livro
n.º 12, com o n.º 111/2021, nos termos do artigo 494.º do
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro.

Acordo de empresa entre a Saint - Gobain Sekurit
Portugal - Vidro Automóvel, SA e a Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e
Vidro - FEVICCOM - Revisão global
Cláusula prévia
A presente revisão altera as convenções publicadas no
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 43, de 22 de novembro
de 2020, nas matérias agora revistas.
Cláusula 1.ª
(Área e âmbito pessoal)

1- O presente AE obriga, por um lado a Saint - Gobain
Sekurit Portugal - Vidro Automóvel, SA (SGSP), cuja actividade principal é a transformação e comercialização de vidro
automóvel e, por outro todos os trabalhadores filiados na associação sindical outorgante que se encontrem ao serviço da
empresa, bem como os trabalhadores que se filiem durante o
período de vigência do AE.
2- O presente AE é aplicável na área geográfica abrangida
pelo distrito de Lisboa.
3- O âmbito profissional é o constante dos anexos III e IV.
4- O presente AE abrange 1 empregador e 130 trabalhadores.

tenha completado 18 anos de idade, seja fisicamente apto
para o exercício das funções para que seja contratado, possua
no mínimo a escolaridade obrigatória ou outras habilitações
escolares exigíveis ao desempenho dessas funções e, sempre que a lei o exija para o exercício da respectiva profissão,
sejam titulares de carteira, cédula ou caderneta profissional.
2- No momento da admissão do trabalhador a empresa celebrará com este, por escrito e em duplicado, um contrato de
trabalho do qual conste, designadamente:
a) Identificação das partes;
b) Categoria profissional;
c) Remuneração;
d) Horário de trabalho;
e) Local de trabalho;
f) Eventuais condições específicas;
g) Data da celebração;
h) Duração do período experimental ou indicação da sua
inexistência.
3- Para o preenchimento das vagas existentes a empresa
apenas recorrerá a admissão de trabalhadores a ela alheios
quando, de entre os profissionais ao seu serviço, não exista
quem possua as qualificações exigidas para as funções a desempenhar. Neste caso deverá ser solicitado parecer prévio
da CT, o qual terá de ser emitido no prazo máximo de 2 dias
úteis após a recepção da comunicação.
4- Os trabalhadores que possuam curso oficial ou oficializado adequado às funções que vão exercer serão admitidos,
pelo menos, com as categorias de pré-oficial, tirocinante ou
estagiário do 2.º ano, conforme o caso.
5- Aos trabalhadores transferidos ou a transferir da Saint
- Gobain Glass Portugal - Vidro Plano, SA ou de qualquer
filial para a SGSP é garantida a antiguidade correspondente à
data de admissão no grupo.
Cláusula 4.ª

Cláusula 2.ª

(Período experimental)

(Âmbito temporal)

1- O presente acordo é válido pelo prazo de 12 meses,
mantendo-se contudo em vigor enquanto não for substituído
por novo instrumento de regulamentação colectiva.
2- A denúncia do presente acordo far-se-á por meio de carta registada, com aviso de recepção, dirigida à outra parte e
será acompanhada de proposta de revisão.
3- O presente acordo entrará em vigor, nos termos da lei,
após a sua publicação no Boletim do Trabalho e Emprego,
produzindo, no entanto, as tabelas salariais e o restante clausulado de expressão pecuniária efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021.

1- Nos contratos sem prazo, a admissão presume-se feita
em regime de experiência, salvo quando, por escrito, se estipule o contrário.
2- O período geral de experiência é de 15 dias, salvo para
os casos de alta complexidade técnica e ou elevado grau de
responsabilidade, em que período superior, não excedendo
120 dias, poderá ser fixado pelas partes.
3- Findo o período de experiência a admissão torna-se
efectiva e o tempo de serviço contar-se-á desde e a data da
admissão.
CAPÍTULO III

CAPÍTULO II

Categorias, promoções e acesso profissional

(Admissão)

Cláusula 5.ª

Cláusula 3.ª

(Designação das categorias e definição das funções)

(Princípios gerais)

1- Apenas poderá ser admitido ao serviço da SGSP quem

Os trabalhadores abrangidos pelo presente acordo serão
obrigatoriamente classificados de harmonia com as suas funções nas categorias profissionais constantes do anexo II.
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