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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, serão potencialmente abrangidos pela presente 
convenção coletiva de trabalho 42 empresas e 1780 traba-
lhadores.

Lisboa, 2 de junho de 2022.

Pela Associação Nacional de Comerciantes e Industriais 
de Produtos Alimentares (ANCIPA): 

Estêvão Miguel de Sousa Anjos Martins, mandatário.

Pelo Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços 
- SITESE:

José Augusto dos Santos, mandatário.

Depositado em 23 de junho de 2022, a fl. 195 do livro 
n.º 12, com o n.º 146/2022, 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 dos Arma-
dores de Tráfego Fluvial e Local e o Sindicato da  

Marinha Mercante, Indústrias e Energia - 
SITEMAQ e outros - Alteração salarial e outras

Revisão salarial e outras do CCT publicado no Boletim 
do Trabalho e Emprego, n.º 1, de 8 de janeiro de 2021.

CAPÍTULO I

Área, âmbito e vigência

Cláusula 1.ª

Área e âmbito

A presente convenção coletiva de trabalho (CCT) obriga 
por um lado todas e quaisquer empresas singulares ou coleti-
vas representadas pela Associação dos Armadores de Tráfego 
Fluvial e Local, em todas as áreas navegáveis do Continente, 
não abrangidas por regulamentação de trabalho específica, 
proprietários de embarcações motorizadas e não motoriza-
das, destinadas nomeadamente ao transporte de mercadorias, 
cargas e descargas, serviço de reboques e lanchas transporta-
doras, transporte público de passageiros e turismo, extração 
de areias e inertes, dragagens e obras públicas, navegação 
interior, navegação costeira nacional e outros serviços clas-
sificados e, por outro, todos os trabalhadores ao seu serviço 
representados pelos sindicatos signatários, cujas categorias 
profissionais constam do anexo I desta convenção. 

Cláusula 2.ª

Vigência, denúncia e revisão 

1- O presente CCT entra em vigor após a publicação no 
Boletim do Trabalho e Emprego e tem um prazo de vigência 
de 24 meses, salvo o disposto no número seguinte. 

2- A tabela salarial e as demais cláusulas de expressão pe-
cuniária vigorarão por um período de 12 meses e produzem 
efeitos a 1 de janeiro de cada ano. 

3 a 5- (Mantêm a redação em vigor.)
6- A tabela salarial e demais cláusulas de expressão pe-

cuniária produzirão efeitos a partir de 1 de janeiro de 2022.

Cláusula 26.ª

Trabalho fora do tráfego local

1- Sempre que uma embarcação destinada ao tráfego local 
tenha, por qualquer motivo, de navegar ou prestar serviço 
fora de portos, os seus trabalhadores terão direito a um sub-
sídio diário durante o tempo em que essa navegação durar, 
nos seguintes montantes: 

a) Mestres e motoristas ............................................ 135 €; 
b) Restantes tripulantes ............................................ 115 €. 
2- Para efeitos deste subsídio, a diária é indivisível e en-

tende-se por início o momento da largada da embarcação do 
cais do porto de armamento e o fim logo que a mesma esteja 
atracada noutro porto, ou quando do seu regresso ao porto 
de armamento. 

3- Nas estadias noutro porto que não o de armamento, os 
trabalhadores terão direito a um subsídio diário de 78,50 €. 

4- Os subsídios diários referidos nos pontos 1 e 3 não são 
cumuláveis. 

5- Os armadores obrigam-se a efetuar seguros de viagem, 
no valor de 24 000 € para cada trabalhador, que cubram os 
casos de morte, desaparecimento no mar ou incapacidade 
absoluta e permanente, durante todo o período de desloca-
ção, ou seja, desde a partida do porto de armamento até ao 
regresso ao mesmo. 

Cláusula 39.ª

Subsídio de refeição

1- Todos os trabalhadores abrangidos pela presente con-
venção têm direito a um subsídio de refeição no montante de 
5,80 € por cada dia de trabalho. 

2- Sempre que as embarcações estejam atracadas aos cais 
das companhias petrolíferas ou a navios petroleiros ou aci-
dentalmente transportarem carga explosiva ou reconhecida 
como inflamável e, por esse motivo, os trabalhadores não 
possam fazer lume, ser-lhes-á atribuído um subsídio diário 
para alimentação de acordo com a seguinte tabela: 

a) Pequeno-almoço ................................................. 2,65 €; 
b) Almoço ............................................................... 7,40 €; 
c) Jantar .................................................................. 7,40 €; 
d) Ceia ..................................................................... 2,60 €. 
3 e 4- (Mantêm a redação em vigor.)
5- Quando se trate de embarcações que sejam destinadas 
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exclusivamente ao transporte de produtos inflamáveis, não 
são devidos os subsídios previstos nos números 1 e 2 des-
ta cláusula, tendo, neste caso, os trabalhadores direito a um 
subsídio mensal fixo para alimentação de 157,50 €. No caso 
de prestação efetiva de trabalho suplementar em que atinjam 
as horas da refeição estabelecidas nos respetivos horários de 
trabalho, terão direito além deste subsídio mensal fixo, à ou 
às subvenções de refeição correspondentes e previstas no nú-
mero 2 desta cláusula. 

6 e 7- (Mantêm a redação em vigor.) 

Cláusula 62.ª 

Tipos de faltas

1- (Mantém a redação em vigor.) 
2- São consideradas faltas justificadas: 
a) As dadas, durante 15 dias seguidos, por altura do casa-

mento; 
b) As motivadas por falecimento de filhos e enteados, até 

vinte dias consecutivos por altura do óbito;
c) As motivadas por falecimento do cônjuge não separado 

de pessoas e bens, ou de pessoa que esteja em união de facto 
ou economia comum com o trabalhador, e respetivos pais, 
sogros, genros ou noras, padrastos e madrastas, até cinco 
dias consecutivos por altura do óbito;

d) As motivadas por falecimento de avós, bisavós, netos, 
bisnetos, irmãos e cunhados do trabalhador ou seu cônjuge, 
até dois dias consecutivos por altura do óbito;

e) As motivadas pela prestação de provas em estabeleci-
mento de ensino, nos termos da legislação especial; 

f) As motivadas por impossibilidade de prestar trabalho 
devido a facto que não seja imputável ao trabalhador, nome-
adamente doença, acidente ou cumprimento de obrigações 
legais; 

g) As motivadas pela necessidade de prestação de assistên-
cia inadiável e imprescindível a filho, a neto ou a membro do 
seu agregado familiar, nos termos previstos na lei; 

h) As ausências não superiores a quatro horas e só pelo 
tempo estritamente necessário, justificadas pelo responsável 
pela educação de menor, uma vez por trimestre, para deslo-
cação à escola tendo em vista inteirar-se da situação educa-
tiva do filho menor; 

i) As dadas pelos trabalhadores eleitos para as estruturas 
de representação coletiva, nos termos previstos neste CCT 
e na lei; 

j) As dadas por candidatos a eleições para cargos públi-
cos, durante o período legal da respetiva campanha eleitoral, 
nos termos previstos na lei; 

k) As autorizadas ou aprovadas pelo empregador; 
l) As que por lei forem como tal qualificadas. 
3 e 4- (Mantêm a redação em vigor.) 

ANEXO II 

Tabela salarial 

Categorias profissionais Rem. base

Mestre encarregado 900,00

Mestre local 750,00

Marinheiro 710,00

Marinheiro de 2.ª/praticante 705,00

Operador de gruas flutuantes (mais de dois anos) 970,00

Operador de gruas flutuantes (menos de dois anos) 860,00

Operador de máquinas escavadoras para extração de 
areias 720,00

Maquinista prático de 1.ª classe 750,00

Maquinista prático de 2.ª classe 725,00

Maquinista prático de 3.ª classe 720,00

Marinheiro maquinista 715,00

Nota - O vencimento do vigia será correspondente ao vencimento da 
categoria profissional averbada na cédula marítima do trabalhador que exer-
ça essas funções. 

Declaração 

Para cumprimento do disposto na alínea g) do número 1 
do artigo 492.º do Código do Trabalho, declara-se que serão 
potencialmente abrangidos pela presente convenção coletiva 
de trabalho 7 empresas e cerca de 545 trabalhadores.

Lisboa, 5 de maio de 2022.

Pela Associação dos Armadores de Tráfego Fluvial e Lo-
cal:

Andreia Daniela Pereira Fernandes Ventura de Brito Bo-
gas, na qualidade de mandatário.

António Joaquim Ramos Jordão, na qualidade de man-
datário.

Pelo Sindicato da Marinha Mercante, Indústrias e Ener-
gia - SITEMAQ: 

António Alexandre Picareta Delgado, na qualidade de 
mandatário.

Pelo Sindicato dos Transportes Fluviais, Costeiros e da 
Marinha Mercante:

Carlos Manuel Domingos Costa, na qualidade de man-
datário.

Carlos Alberto da Silva Pinto, na qualidade de manda-
tário.
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Pelo Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, 
Agências de Viagens, Transitários e Pesca (SIMAMEVIP):

Carlos Manuel Domingos Costa, na qualidade de man-
datário.

Depositado em 21 de junho de 2022, a fl. 194 do livro 
n.º 12, com o n.º 143/2022, 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 Palmela Desporto, 
Empresa Local de Promoção do Desporto, Saú-
de e Qualidade de Vida, EM, Unipessoal L.da e o 
STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da  

Administração Local e Regional, Empresas 
Públicas, Concessionárias e Afins

CAPÍTULO I

Âmbito e vigência
Cláusula 1.ª

Âmbito

1- O presente acordo de empresa, adiante designado por 
AE, obriga, por um lado, a Palmela Desporto, Empresa Lo-
cal de Promoção do Desporto, Saúde e Qualidade de Vida, 
EM, Unipessoal L.da, adiante designada por empresa e, por 
outro, a totalidade dos trabalhadores ao seu serviço ou a con-
tratar futuramente, aqui representados pelo STAL - Sindicato 
Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Re-
gional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins.

2- Para efeitos da alínea g), do número um, do artigo 492.º 
do Código do Trabalho são abrangidos pelo presente AE, 
cerca de setenta trabalhadores. 

3- Para efeito dos números anteriores são considerados ao 
serviço da empresa, quer os trabalhadores com vínculo labo-
ral à Câmara Municipal de Palmela, ao abrigo do acordo de 
cedência por interesse público, nos termos do artigo 241.º 
e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas), quer os trabalhadores 
contratados ou a contratar ao abrigo do regime do contrato 
individual de trabalho. 

4- Sempre que, no presente AE, se refiram as designações 
«trabalhador» ou «trabalhadores», estas devem ter-se por 
aplicáveis a ambos os sexos.

5- O presente AE, incluindo os seus anexos, aplica-se no 
concelho de Palmela, constituindo um todo orgânico e vin-
culando, reciprocamente, as partes outorgantes ao seu cum-
primento integral.

6- Para efeitos do disposto na alínea c), do número um, do 
artigo 492.º do Código do Trabalho, o âmbito de atividade 
da empresa corresponde ao código 93110 - Gestão de Insta-
lações Desportivas, da Classificação Portuguesa das Ativida-
des Económicas, Rev. 3.

Cláusula 2.ª

Vigência, denúncia e revisão

1- O presente AE, em todo o seu conteúdo, entra em vigor 
após a publicação no Boletim do Trabalho e Emprego e terá 
uma vigência de 5 anos, renovando-se por iguais períodos.

2- A partir de 2023, as tabelas salariais e demais cláusulas 
de expressão pecuniária serão revistas anualmente vigorando 
durante os respetivos anos civis.

3- A revisão do presente AE far-se-á com o envio à outra 
parte outorgante da proposta de revisão, através de carta re-
gistada com aviso de receção. 

4- A contraparte deverá enviar uma contraproposta até 
trinta dias após a receção das propostas de revisão, presu-
mindo-se que a outra parte aceita o proposto sempre que não 
apresente proposta específica para cada matéria, havendo-se, 
porém, como contraproposta a vontade expressa de negociar. 

5- A parte que apresenta a proposta de revisão dispõe do 
prazo de quinze dias para examinar a contraproposta, ini-
ciando-se as negociações após o termo dos prazos referidos 
nos números anteriores. 

6- Da proposta e contraproposta serão enviadas cópias ao 
ministério responsável pela área laboral. 

7- Sempre que se verifique, pelo menos, três alterações ou 
sejam revistas mais de dez cláusulas, com exceção da tabela 
salarial e cláusulas de expressão pecuniária, será feita a repu-
blicação automática do novo texto consolidado, do clausula-
do geral, no Boletim do Trabalho e Emprego.

CAPÍTULO II

Exercício do direito sindical

Cláusula 3.ª

Princípios gerais

1- É direito dos trabalhadores inscreverem-se em associa-
ções sindicais.

2- Os trabalhadores e as associações sindicais têm o direito 
irrenunciável a desenvolver atividade sindical no interior da 
empresa, nomeadamente através de delegados sindicais, co-
missão sindical ou comissão intersindical.

3- É vedada à empresa qualquer interferência na atividade 
sindical dos trabalhadores ao seu serviço.

Cláusula 4.ª

Direitos dos delegados sindicais

1- A empresa é obrigada a reservar locais apropriados para 
a afixação da informação e documentação sindical, os quais 
devem ser escolhidos de comum acordo com os delegados 
sindicais.

2- Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as fal-
tas dadas pelos delegados sindicais para o exercício das suas 
funções consideram-se justificadas e contam, para todos os 
efeitos legais, como serviço efetivo, salvo quanto à remune-
ração.

3- Os trabalhadores referidos no número anterior têm di-
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