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e acabamento.
Oleiro rodista - O trabalhador que, à roda, puxa o barro 

ou fabrica quaisquer peças.
Operador de máquina de prensar ou prensador - É o 

trabalhador que opera com máquina de prensar, manual ou 
semiautomática.

Pintor manual - O trabalhador que executa serviços de 
pintura de objetos de cerâmica, a pincel, em pormenor.

Preparador de pasta - É o trabalhador que exclusiva e 
predominantemente prepara, manual ou mecanicamente, a 
pasta de barro.

Porteiro ou guarda - O profissional que vigia instalações 
fabris ou outras instalações e locais para as proteger contra 
incêndios e roubos ou para proibir a entrada a pessoas auto-
rizadas, fazendo rondas periódicas de inspeção; verifica se 
existem outras anomalias, tais como roturas de conduta de 
água, gás ou riscos de incêndio; controla as entradas e saídas 
de pessoal e fiscaliza a respetiva marcação do ponto. Exa-
mina à entrada ou à saída de pessoal e fiscaliza a respetiva 
marcação do ponto. Examina à entrada ou à saída volumes 
e materiais, atende os visitantes, informa-se das suas preten-
sões e anuncia-os ou indica-lhes os serviços a que devem 
dirigir. Por vezes é incumbido de registar entradas e saídas 
de pessoal e veículos.

Rebarbador - O trabalhador que rebarba e retoca peças 
em cru.

Torneiro - O trabalhador que torneia peças cerâmicas à 
máquina ou à mão ou exerce outros serviços compatíveis 
com a sua categoria.

Vidrador - O trabalhador que tem à sua responsabilidade 
a vidragem de todas as peças cerâmicas.

Servente - O trabalhador que, para além de serviço de 
limpeza, executa todos os serviços não especificados.

ANEXO III

Enquadramentos profissionais e tabelas de 
retribuições mínimas

(Em euros)

Grupo Enquadramento
Tabela salarial

Em vigor a partir de 1 
de fevereiro de 2018

1
Encarregado
Modelador de 1.ª
Desenhador

795,00 €

2
Modelador de 2.ª
Motorista de pesados
Oleiro rodista de 1.ª

720,00 €

3

Decorador à pistola de 1.ª
Motorista de ligeiros
Oleiro rodista de 2.ª
Oleiro asador-colador
Comercial

660,00 €

4

Decorador à pistola de 2.ª
Formista de 1.ª
Forneiro
Enfornador/Desenfornador
Preparador de pasta
Vidrador

610,00 €

5

Cromadeiro-Roleiro de 1.ª
Formista de 2.ª
Oleiro formista de lambugem de 1.ª
Oleiro jaulista de 1.ª
Operador de máquina de prensar ou 
prensador
Pintor manual de 1.ª
Torneiro

600,00 €

6

Acabador de 1.ª
Cromador-Roleiro de 2.ª
Decorador manual de 1.ª
Pintor manual de 2.ª

594,00 €

7

Ajudante de forneiro
Acabador de 2.ª
Decorador manual de 2.ª
Embalador
Guarda ou porteiro
Oleiro formista de lambugem de 2.ª
Oleiro jaulista de 2.ª

589,00 €

8

Auxiliar de serviços
Embrulhador
Lavador
Lixador
Rebarbador
Servente

585,00 €

--- Praticante (aprendiz c/ + 18 anos)
Aprendiz 1.º e 2.º ano

475,00 €
465,00 €

Depositado em 16 de março de 2018, a fl. 48 do livro n.º 
12, com o n.º 39/2018, nos termos do artigo 494.º do Código 
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de feve-
reiro.

Contrato coletivo entre a GROQUIFAR - Asso-
ciação de Grossistas de Produtos Químicos e Far-
macêuticos e a Federação de Sindicatos da Indús-
tria, Energia e Transportes - COFESINT e outra  

(produtos químicos) - Alteração salarial e outras

Alteração salarial e outra ao contrato coletivo de trabalho 
publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 23, 1.ª sé-
rie, de 22 de junho de 1978 e posteriores alterações, a última 
das quais publicada no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 
29, de 8 de agosto de 2017.

CAPÍTULO I

Área, âmbito, vigência e denúncia
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Cláusula 1.ª

Área e âmbito

O presente CCT aplica-se em território nacional à ati-
vidade de importação e exportação e/ou armazenagem de 
produtos químicos para a indústria e/ou para a agricultura e 
obriga, por um lado, as empresas filiadas na GROQUIFAR 
- Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farma-
cêuticos que se dediquem àquelas atividades e, por outro, os 
trabalhadores filiados nos sindicatos outorgantes.

Cláusula 2.ª

Vigência

1- (Mantém-se com a redação do CCT em vigor.)
2- A tabela de remunerações mínimas e o subsídio de refei-

ção produzem efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018.
3 a 5- (Mantém-se com a redação do CCT em vigor.)

Cláusula 18.ª

Retribuição

1 a 5- (Mantêm-se com a redação do CCT em vigor.)
6- Os trabalhadores classificados como caixas ou cobrado-

res, bem como aqueles que estejam encarregues de efetuar 
recebimentos ou pagamentos, terão direito a um abono men-
sal para falhas igual a 34,70 €.

7- (Mantém-se com a redação do CCT em vigor.)

Cláusula 20.ª

Diuturnidades

1- Às retribuições mínimas estabelecidas neste CCT serão 
acrescidas diuturnidades de 35,50 €, independentemente de 
comissões, prémios ou outras formas de retribuição, por cada 
três anos de permanência em categoria sem acesso obrigató-
rio e na empresa, até ao limite de quatro diuturnidades.

2- (Mantém-se com a redação do CCT em vigor.)

Cláusula 20.ª-A

Subsídio de refeição

Os trabalhadores têm direito, por cada dia de trabalho, a 
um subsídio de refeição no valor de 5,82 €.

Cláusula 22.ª

Ajudas de custo

1- Aos trabalhadores que se desloquem em viagem de 
serviço será abonada a importância diária de 57,63 € para 
alimentação e alojamento ou o pagamento dessas despesas 
contra a apresentação de documentos.

2- Aos trabalhadores que não completem diária fora e que 
se desloquem em viagem de serviço serão abonadas as quan-
tias referidas nas alíneas a) e b) deste número ou o pagamen-
to das despesas contra a apresentação de documentos:

a) Refeição ............................................................ 15,04 €;
b) Alojamento e pequeno-almoço ......................... 36,21 €.
3 a 6- (Mantém-se com a redação do CCT em vigor.)

Cláusula 42.ª-E

Licença parental exclusiva do pai

1- É obrigatório o gozo pelo pai de uma licença parental de 
15 dias úteis, seguidos ou interpolados, nos 30 dias seguintes 
ao nascimento do filho, cinco dos quais gozados de modo 
consecutivo, imediatamente a seguir a este.

2 a 4- (Mantém-se com a redação do CCT em vigor.)

ANEXO II

Tabela de remunerações mínimas

Grupo Categoria profissional Remuneração

1 Director de serviços e engenheiro dos graus 
3, 4, 5 e 6 1 185,00

2 Chefe de escritório, analista de sistemas e 
engenheiro do grau 2 1 029,00

3

Chefe de departamento, divisão ou serviço, 
tesoureiro, contabilista, técnico de contas, 
programador, engenheiro do grau I-B e chefe 
de vendas

918

4

Chefe de secção (escritório), guarda-livros, 
programador mecanográfico, encarregado 
geral, engenheiro do grau I-A e inspector de 
vendas

856

5

Técnico de electrónica, ajudante de 
guarda-livros, correspondente em línguas 
estrangeiras, secretária de direcção, operador 
mecanográfico de 1.ª, caixeiro-encarregado ou 
chefe de secção, operador de computador com 
mais de três anos, escriturário especializado e 
vendedor especializado ou técnico de vendas

802

6

Primeiro-caixeiro, primeiro-escriturário, 
vendedor, caixeiro de praça, caixeiro-viajante, 
caixeiro de mar, prospector de vendas, caixa 
de escritório, motorista de pesados, operador 
de máquinas de contabilidade de 1.ª, operador 
mecanográfico de 2.ª, estenodactilógrafo em 
língua estrangeira, cozinheiro de 1.ª, operador 
de computador com menos de três anos, 
promotor de vendas e fiel de armazém

753

7

Segundo-caixeiro, segundo-escriturário, 
motorista de ligeiros, perfurador-verificador de 
1.ª, operador de máquinas de contabilidade de 
2.ª, estenodactilógrafo em língua portuguesa, 
cobrador, expositor, operador de telex e 
cozinheiro de 2.ª

699

8 Conferente, demonstrador, telefonista, 
perfurador-verificador de 2.ª e recepcionista 654

9

Caixa de balcão, distribuidor, embalador, 
servente, rotulador/etiquetador, empilhador, 
ajudante de motorista, contínuo com mais 
de 21 anos, porteiro, guarda e empregado de 
refeitório

636

10 Caixeiro-ajudante do 2.º ano, estagiário do 2.º 
ano e dactilógrafo do 2.º ano 587

11
Caixeiro-ajudante do 1.º ano, estagiário do 
1.º ano, dactilógrafo do 1.º ano, contínuo com 
menos de 21 anos e trabalhador de limpeza

580

12 Praticante e paquete 580
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Notas:

1- A retribuição fixa mínima para vendedor especializado 
ou técnico de vendas, vendedor, caixeiro de mar, caixeiro-
-viajante, caixeiro de praça, pracista, prospector de vendas 
e promotor de vendas que aufiram comissões é a correspon-
dente ao grupo 7 da tabela de remunerações mínimas.

2- Os trabalhadores inseridos nas categorias do grupo 8 
que foram eliminadas (terceiro-caixeiro, terceiro-escriturário 
e cozinheiro de 3.ª), passam automaticamente ao grupo supe-
rior e serão reclassificados como segundo-caixeiro, segundo-
-escriturário e cozinheiro de 2.ª, respetivamente.

Declaração

Para cumprimento do disposto na alínea g) do número 
1 do artigo 492.º, conjugado com o artigo 496.º do Código 
do Trabalho, declara-se que serão potencialmente abrangi-
dos pela presente convenção colectiva de trabalho setenta e 
quatro empresas e mil e oitocentos trabalhadores.

Nota final - As demais matérias não objeto de revisão 
mantêm-se com a redação do CCT em vigor.

Lisboa, 1 de março de 2018.

Pela GROQUIFAR - Associação dos Grossistas de Pro-
dutos Químicos e Farmacêuticos:

Vérter Augusto da Silva Gomes, na qualidade de man-
datário.

Pela Federação de Sindicatos da Indústria, Energia e 
Transportes - COFESINT, em representação das seguintes 
organizações sindicais filiadas:

SINDEQ - Sindicato das Indústrias e Afins.
SITEMAQ - Sindicato da Marinha Mercante, Indústrias 

e Energia.

E em representação da FE - Federação dos Engenheiros, 
que para o efeito a credenciou, e que representa os seguintes 
sindicatos:

SNEET - Sindicato Nacional dos Engenheiros, Enge-
nheiros Técnicos e Arquitetos.

SERS - Sindicato dos Engenheiros.
SEMM - Sindicato dos Engenheiros da Marinha Mercan-

te.

José Luís Carapinha Rei, na qualidade de mandatário.
António Alexandre Delgado, na qualidade de mandatário.

Depositado em 16 de março de 2018, a fl. 48 do livro n.º 
12, com o n.º 37/2018, nos termos do artigo 494.º do Código 
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de feve-
reiro.

Contrato coletivo entre a GROQUIFAR - Associação 
de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos e 
o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, 
Comércio, Restauração e Turismo - SITESE (produtos 

químicos) - Alteração salarial e outras

Alteração salarial ao texto consolidado pulicado no Bo-
letim do Trabalho e Emprego, n.º 45, de 8 de dezembro de 
2017.

CAPÍTULO I

Área, âmbito, vigência e denúncia

Cláusula 1.ª

Área e âmbito

O presente CCT aplica-se em território nacional à ati-
vidade de importação e exportação e/ou armazenagem de 
produtos químicos para a indústria e/ou para a agricultura e 
obriga, por um lado, as empresas filiadas na GROQUIFAR 
- Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farma-
cêuticos que se dediquem àquelas atividades e, por outro, os 
trabalhadores filiados no sindicato outorgante.

Cláusula 2.ª

Vigência

1- (Mantém-se com a redação do CCT em vigor.)
2- A tabela de remunerações mínimas e o subsídio de refei-

ção produzem efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018.
3 a 5- (Mantém-se com a redação do CCT em vigor.)

Cláusula 18.ª

Retribuição

1 a 5- (Mantêm-se com a redação do CCT em vigor.)
6- Os trabalhadores classificados como caixas ou cobrado-

res, bem como aqueles que estejam encarregues de efetuar 
recebimentos ou pagamentos, terão direito a um abono men-
sal para falhas igual a 34,70 €.

7- (Mantém-se com a redação do CCT em vigor.)

Cláusula 20.ª

Diuturnidades

1- Às retribuições mínimas estabelecidas neste CCT serão 
acrescidas diuturnidades de 35,50 €, independentemente de 
comissões, prémios ou outras formas de retribuição, por cada 
três anos de permanência em categoria sem acesso obrigató-
rio e na empresa, até ao limite de quatro diuturnidades.

2- (Mantém-se com a redação do CCT em vigor.)
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