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Aviso: Alteração do endereço eletrónico para entrega de documentos a publicar no Boletim do Trabalho e Emprego
O endereço eletrónico da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho para entrega de documentos a publicar
no Boletim do Trabalho e Emprego passou a ser o seguinte: dsrcot@dgert.mtsss.pt
De acordo com o Código do Trabalho e a Portaria n.º 1172/2009, de 6 de outubro, a entrega em documento electrónico
respeita aos seguintes documentos:
a) Estatutos de comissões de trabalhadores, de comissões coordenadoras, de associações sindicais e de associações de
empregadores;
b) Identidade dos membros das direcções de associações sindicais e de associações de empregadores;
c) Convenções colectivas e correspondentes textos consolidados, acordos de adesão e decisões arbitrais;
d) Deliberações de comissões paritárias tomadas por unanimidade;
e) Acordos sobre prorrogação da vigência de convenções coletivas, sobre os efeitos decorrentes das mesmas em caso de
caducidade, e de revogação de convenções.

Nota:
- A data de edição transita para o 1.º dia útil seguinte quando coincida com sábados, domingos e feriados.
- O texto do cabeçalho, a ficha técnica e o índice estão escritos conforme o Acordo Ortográfico. O conteúdo dos textos é
da inteira responsabilidade das entidades autoras.

SIGLAS
CC - Contrato coletivo.
AC - Acordo coletivo.
PCT - Portaria de condições de trabalho.
PE - Portaria de extensão.
CT - Comissão técnica.
DA - Decisão arbitral.
AE - Acordo de empresa.

Execução gráfica: Gabinete de Estratégia e Planeamento/Direção de Serviços de Apoio Técnico e Documentação - Depósito legal n.º 8820/85.
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ção do Conselho de Ministros, na fixação da retroatividade
das cláusulas de natureza pecuniária, nos termos da alínea c)
do número 1 do artigo 478.º do Código do Trabalho, foi tido
em conta a data do pedido de extensão, que é posterior à data
do depósito da convenção, e o termo do prazo para emissão
da portaria de extensão, com produção de efeitos ao primeiro
dia do mês em causa.
Considerando ainda que a convenção coletiva regula diversas condições de trabalho, procede-se à ressalva genérica
da extensão de cláusulas contrárias a normas legais imperativas.
Embora a convenção tenha área nacional, a extensão de
convenções coletivas nas Regiões Autónomas compete aos
respetivos Governos Regionais, pelo que a presente extensão
apenas é aplicável no território do Continente.
Foi publicado o aviso relativo ao projeto da presente extensão no Boletim do Trabalho e Emprego, Separata, n.º 14,
de 4 de dezembro de 2017, na sequência do qual a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol deduziu oposição
aos termos do âmbito de aplicação da presente extensão.
Alega a oponente que sendo a atividade em apreço o futebol
de onze verifica-se a identidade ou semelhança económica
e social entre as situações abrangidas pela convenção e as
a abranger pela extensão, pelo que deve ser emitida nos termos requeridos. Atendendo ao argumento da oponente e com
vista a aproximar os estatutos laborais dos trabalhadores e as
condições de concorrência no setor de atividade em apreço,
a extensão compreende também as relações de trabalho entre
clubes ou sociedades desportivas que se dediquem ao futebol
de onze não filiados na associação de empregadores outorgante e treinadores profissionais de futebol ao seu serviço.
Ponderadas as circunstâncias sociais e económicas justificativas da extensão de acordo com o número 2 do artigo
514.º do Código do Trabalho, promove-se a extensão do contrato coletivo em causa.

Assim, manda o Governo, pelo Secretário de Estado do
Emprego, no uso da competência delegada pelo Despacho
n.º 1300/2016, de 13 de janeiro de 2016, do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro de 2016,
ao abrigo do artigo 514.º e do número 1 do artigo 516.º do
Código do Trabalho e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2017, publicada no Diário da República, 1.ª série,
n.º 112, de 9 de junho de 2017, o seguinte:
Artigo 1.º
1- As condições de trabalho constantes do contrato coletivo entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol, publicadas no
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 20, de 29 de maio de
2012 são estendidas, no território do Continente:
a) Às relações de trabalho entre clubes ou sociedades desportivas que se dediquem ao futebol de onze não filiados na
associação de empregadores outorgante e treinadores profissionais de futebol ao seu serviço;
b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados
na associação de empregadores outorgante e treinadores
profissionais de futebol ao seu serviço não representados
pela associação sindical outorgante.
2- Não são objeto de extensão as cláusulas contrárias a
normas legais imperativas.
Artigo 2.º
1- A presente portaria entra em vigor no quinto dia após a
sua publicação no Diário da República.
2- A tabela salarial e as cláusulas de natureza pecuniária
previstas na convenção produzem efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018.
2 de janeiro de 2018 - O Secretário de Estado do Emprego, Miguel Filipe Pardal Cabrita.

convenções coletivas
Acordo de empresa entre o Metropolitano de Lisboa, EPE e o Sindicato de Quadros e Técnicos SENSIQ e outras (técnicos superiores) - Alteração

um lado, o Metropolitano de Lisboa, EPE e, por outro, os
técnicos superiores ao seu serviço filiados nas associações
sindicais outorgantes.
Cláusula 1.ª

Texto integral do acordo de empresa aplicável aos técnicos superiores publicado no Boletim do Trabalho e Emprego,
n.º 3, de 22 de janeiro de 2017.
Aos 29 dias do mês de novembro de 2017, o Metropolitano de Lisboa, EPE e o Sindicato de Quadros e Técnicos SENSIQ, a FE - Federação dos Engenheiros e a FECTRANS
- Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações/
CGTP-IN, acordaram em negociações diretas alterar as cláusulas 1.ª, 13.ª e 15.ª do acordo de empresa que obriga, por

Área e âmbito

1- Redação igual
2- Redação igual
3- Este AE abrange esta entidade empregadora e 185 trabalhadores.
Cláusula 13.ª
Férias

1- Redação igual
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Metropolitano de Lisboa, EPE:

2- Redação igual
3- Redação igual
4- Redação igual
5- Redação igual
6- Redação igual
7- Redação igual
a) Redação igual
b) Redação igual
8- Redação igual
9- Redação igual
a) Redação igual
b) Redação igual
c) Redação igual
d) Redação igual
e) Redação igual
f) Redação igual
g) Redação igual
h) Eliminada
h) Licenças, faltas e dispensas que, em matéria de parentalidade, sejam legalmente consideradas como prestação efetiva de trabalho;
i) Luto;
j) Cumprimento de obrigações legais;
l) Todas as ausências requeridas para o exercício de funções de dirigente e de delegado sindical, membro da comissão de trabalhadores e das sub-comissões de trabalhadores;
m) Ausências ao abrigo do crédito de horas atribuído ao
CCDTML;
n) Gozo de até 8 horas do crédito de horas previsto na cláusula 15.ª;
o) Doação de sangue até ao máximo de duas vezes em
cada ano civil;
p) Ausências requeridas para o exercício de funções de
bombeiro voluntário.
10- Redação igual

Vitor Manuel Domingues dos Santos, na qualidade de
presidente do conselho de administração.
Luís Carlos Antunes Barroso, na qualidade de vogal do
conselho de administração.
Maria Helena Arranhado Carrasco Campos, na qualidade de vogal do conselho de administração.
Rui Nelson Ferreira Diniz, na qualidade de vogal do conselho de administração.
Sindicato de Quadros e Técnicos - SENSIQ:
Rodolfo Frederico Beja de Lima e Knapič, na qualidade
de mandatário.
FE - Federação dos Engenheiros:
João José Bento Silva Fernandes, na qualidade de mandatário.
E em representação dos seguintes sindicatos:
SERS - Sindicato dos Engenheiros;
Sindicato Nacional dos Engenheiros, Engenheiros Técnicos e Arquitectos (SNEET).
FECTRANS -Federação dos Sindicatos de Transportes e
Comunicações/CGTP-IN:
José Luís Carmo Santos, na qualidade de mandatário.
Paulo Jorge Machado Ferreira, na qualidade de mandatário.
E em representação dos seguintes sindicatos:
STRUP - Sindicato dos Trabalhadores de Transportes
Rodoviários e Urbanos de Portugal;
STRUN - Sindicato dos Trabalhadores de Transportes
Rodoviários e Urbanos do Norte;
SNTSF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário;
SIMAMEVIP - Sindicato dos Trabalhadores da Marinha
Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca;
OFICIAISMAR - Sindicato dos Capitães, Oficiais Pilotos, Comissários e Engenheiros da Marinha Mercante;
STFCMM - Sindicato dos Transportes Fluviais, Costeiros e da Marinha Mercante;
STRAMM - Sindicato dos Trabalhadores de Transportes
Rodoviários da Região Autónoma da Madeira;
SPTTOSH - Sindicato dos Profissionais dos Transportes,
Turismo e Outros Serviços da Horta;
SPTTOSSMSM - Sindicato dos Profissionais dos Transportes, Turismo e Outros Serviços de São Miguel e Santa
Maria.

Cláusula 15.ª
Faltas

Para além das faltas justificadas nos termos da lei geral
consideram-se ainda justificadas as faltas que forem dadas
ao abrigo do crédito de horas de 28 horas por ano para tratar
assuntos pessoais, sujeito aos seguintes condicionalismos:
–– Não pode ser gozado imediatamente antes ou depois de
qualquer período de férias, salvo a utilização especial definida na alínea n), do número 9 da cláusula 13.ª;
–– Obrigatoriedade de um aviso prévio de 24 horas;
–– Em caso de não ser dado o aviso prévio de 24 horas,
será efectuado o desconto de uma hora no crédito global,
para além do tempo efectivo utilizado.

Depositado em 2 de janeiro de 2018, a fl. 43 do livro n.º
12, com o n.º 4/2018, nos termos do artigo 494.º do Código
do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

Lisboa, 29 de novembro de 2017.

25

