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PROTOCOLO

PROTOCOLO DE ACORDO ENTRE A PORTRAC - SERVrÇOS
PORTUÁRIOS, LD.U E O SINDICATO DA MARINHA MERCANTE,
INDUSTRIAS E ENERGIA - SITEMAQ

Entre a Portrac - Serviços Portuários, Ld.u e o Sindicato da Marinha Mercante, Indústrias e
Energia - SITEMAQ, é celebrado o seguinte acordo, destinado a regular o funcionamento do
serviço de lanchas.

1o

Vigência

O presente acordo entra em vigor no dia um de Setembro de 2018, vigorando por um período de
vinte e quatro meses.

20

Trabalho Suplementar

1 - Considera-se suplementar todo o trabalho prestado fora do período normal diário.

2 - Considera-se prolongamento quando o trabalhador prolongue o seu horário normal de
trabalho paraalem das 17 horas, e antecipação quando o trabalhador, após a saída do local
de trabalho, é convocado para retomaÍ as suas funções.

3 - O trabalho suplementar implicará o recebimento de horas extraordinárias, de acordo com as

condições que se discriminam:

Sempre que o trabalhador preste serviço de segunda-feira a sexta-feira, entre as

17H00 e as 20H00, o trabalho será remunerado consoante o número de horas, mesmo
que esteja a aguardar um serviço;
Sempre que o trabalhador preste serviço de segunda-feira a sexta-feira, das 20H00 às

24H00, ser-lhe-ão remuneradas quatro horas de trabalho efectivo, caso em que as

horas seguinte serão remuneradas hora a hora;
Sempre que o trabalhador preste serviço de segunda-feira, a sexta-feira, sábados,
domingos e feriados das 00H00 às 06H00, ser-lhe-ão remuneradas seis horas de

trabalho, a menos que ultrapasse as seis horas de trabalho efectivo, caso em que as

horas seguintes serão remuneradas hora a hora, no entanto se o trabalho se iniciar às

05H00 serão remuneradas quatro horas de trabalho;
Sempre que o trabalhador preste serviço de segunda-feira a sexta-feira, das 06H00 às

08H00, ser-lhe-ão remuneradas duas horas de trabalho, a não ser que o trabalho seja
prestado entre as 07H00 e as 08H00, caso em que lhe será paga uma hora;
O trabalho suplementar prestado durante sábados, domingos e feriados, fora do
período referido na alínea c) será sempre remunerado por um período mínimo de seis

horas extraordinárias, sendo para além das seis horas de trabalho prestado
remunerado pelo número de horas de serviço efetivamente prestado;
A prestação de trabalho em regime de trabalho suplementar, quando prestado em não

continuidade de período de prestação de trabalho, deverá, sempre que possível, ser

comunicada ao trabalhador oom a antecedência de seis horas do início da prestação

desse trabalho.

4 - Entre o final dum período de trabalho e o início do período de trabalho seguinte deverá

mediar um espaço de tempo nunca inferior a quatro horas.

a.

b.

c.

d.
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5 - O tempo em que os tripulantes aguardam na embarcação condições hidrográficas ou outras

favoráveis à navegabilidade das embarcações é considerado tempo de trabalho prestado, sendo
que quando o mesmo ocorra fora do período normal de trabalho é, consequentemente, pago
como trabalho suplementar.

6 - Se após ser convocado para trabalhos suplementares, entre as 00H00 e as 08H00 aos dias de
semana e as 00H00 e 24H00 aos sábados, domingos e feriados, vier a ser dispensado a presença
do trabalhador em virtude do cancelamento ou alteração do serviço, a entidade patronal pagar-
lhe-á o equivalente a duas horas de trabalho suplementar.

7 - Se a hora do almoço (das 12H00 às 13H00) não for respeitada, a entidade patronal ficará
obrigada ao pagamento de uma hora extraordinária, sem prejuízo do direito de se respeitar,
para o almoço dos trabalhadores, a hora imediatamente a seguir (das 13H00 às 14H00).

8 - Só são contabilizadas horas suplementares se ultrapassarem os quinze minutos.
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Subsídio de Disponibilidade

Mestre do Tráfego Local 15% sobre o vencimento base

Marinheiro Tráfego Local 15% sobre o vencimento base
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Subsídio de Transportes

Todos os trabalhadores têm direito a um subsídio mensal de transportes no valor de € 160,00.
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Deslocações

Todas as despesas com deslocações efectuadas em serviço, fora do Cais da Rocha de Conde de

Obidos, são pagas pela Empresa.
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Subsídio de Refeição

1 - Todos os trabalhadores abrangidos pelo presente protocolo têm direito a um subsídio de

refeição no montante de € 11,00 por cada dia de trabalho.

2 - Além do subsídio referido no ponto no 1, os trabalhadores têm direito a receber os seguintes

subsídios:
-Pequeno almoço: e 2,20 (desde que tenha prestado trabalho em período anterior
ininterrupto até ao horiário do pequeno almoço);

-Almoço: € 6,50 (desde que tenha prestado trabalho inintemrpto entre as 11H00 e

as 15H00);

-Jantar: € 6,50 (desde que tenha prestado trabalho ininterrupto entre as 19H00 e as

22H00);

-Ceia: C 2,20 (desde que tenha prestado trabalho ininterrupto entre as 00H00 e

03H00);



3 - Consideram-se como horas de refeição, início e termo:

a. Pequeno almoço - entre as 07H00 e as 08H00;
b. Almoço - entre as 12H00 e as 13H00;
a. Jantar - entre as 20H00 e as 21H00;
d. Ceia - entre as 00H00 e as 01H00;
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Valor Hora

- Mestre do Tráfego

- Marinheiro Tráfego Local
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Tabela de Vencimentos

- Mestre do Tráfego Local

- Mariúeiro do Tráfego Local

€ 8,90

€ 8,30

€ 680,00 -

€ 630,00

9o

Diuturnidades

1 - Por cada dois anos de antiguidade na empresa armadora de trráfego local, o trabalhador tem
direito a uma diuturnidade de 5%o sobre o vencimento base nela praticado, com o limite de quailo
diuturnidades, sendo a mesma vencida no dia um do mês em que completa a anuidade.
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Navegação Fora de Barra

1 - Na navegação fora de barr4 aplica-se o mesmo regime de trúalho no rio, ou seja
períodos e valor hora.

2 - Na navegação fora de banaa empresa custeará integralmente alimentação.

Lisbo4 10 Julho de 2018

PORTRAC-Serviços Portuários, Ld.u Sindicato da Marinha Mercante,
lndústrias e Energia - SITEMAQ
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