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 – STFCMM - Sindicato dos Transportes Fluviais, Costei-
ros e da Marinha Mercante;

 – STRAMM - Sindicato dos Trabalhadores de Transpor-
tes Rodoviários da Região Autónoma da Madeira;

 – SPTTOSH - Sindicato dos Profissionais dos Transpor-
tes, Turismo e Outros Serviços da Horta;

 – SPTTOSSMSM - Sindicato dos Profissionais dos 
Transportes, Turismo e Outros Serviços de São Miguel e 
Santa Maria.

Informação da lista de sindicatos filiados na FEPCES:

 – CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Es-
critórios e Serviços de Portugal.

 – Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e 
Serviços do Minho.

 – Sindicato dos Trabalhadores Aduaneiros em Despa-
chantes e Empresas.

 – Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, 
Vigilância, Limpeza, Domésticas, Profissões Similares e Ac-
tividades Diversas.

 – Sindicato dos Empregados de Escritório, Comércio e 
Serviços da Horta.

Depositado em 16 de março de 2018, a fl. 48 do livro n.º 
12, com o n.º 35/2018, nos termos do artigo 494.º do Código 
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de feve-
reiro.

Acordo de empresa entre a LUSOSIDER - Aços 
Planos, SA e a Federação de Sindicatos da Indús-
tria, Energia e Transportes - COFESINT e outros 

- Alteração salarial e outras

Alteração salarial ao acordo de empresa publicado no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 10, de 15 de março de 
2016, e posterior alteração publicada no Boletim do Traba-
lho e Emprego, n.º 5, de 8 de fevereiro de 2017.

CAPÍTULO I

Âmbito, área, vigência e denúncia

Cláusula 1.ª 

Âmbito

1- O presente acordo de empresa (AE) obriga, por um 
lado, a LUSOSIDER - Aços Planos, SA, adiante designada 
por empresa, cuja atividade principal é a definida no CAE 
24100 e, por outro lado, os trabalhadores ao seu serviço que 
desempenhem funções inerentes às categorias e profissões 
nele previstas, representados pelas organizações sindicais 
outorgantes, bem como aqueles que a ele venham a aderir 
nos termos fixados na cláusula 13.ª (Adesão individual ao 
contrato).

2- Para cumprimento do disposto na alínea g) do número 1 
do artigo 492.º, conjugado com o artigo 496.º do Código do 
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 
declara-se que serão potencialmente abrangidos pelo presen-
te AE uma empresa e 193 trabalhadores.

Cláusula 82.ª

Subsídio de turno 

1- O subsídio mensal de turno terá os seguintes valores, de 
acordo com as modalidades indicadas:

a) Horário de 3 turnos com folga rotativa - 170,72 €;
b) Horário de 3 turnos em que um dos dias de folga é sem-

pre ao domingo - 113,80 €;
c) Horário de 2 turnos com folga rotativa - 91,04 €;
d) Horário de 2 turnos em que um dos dias de folga é sem-

pre ao domingo - 79,65 €.
2 a 5- (Mantêm a redação em vigor.)

Cláusula 93.ª 

Subsídio de refeição, transporte e abono para falhas

1- A empresa atribuirá um subsídio de refeição, no valor 
de 10,22 €, por cada dia de trabalho efetivamente prestado, 
desde que trabalhe pelo menos 4 horas.

2- Sem prejuízo do limite máximo estabelecido, (61,66 €), 
a empresa comparticipará em 75 % do custo do transporte 
coletivo mais económico, por cada período de trabalho nor-
mal diário efetivo (ou parte do dia).

3 e 4- (Mantêm a redação em vigor.)

ANEXO II

Grelha salarial

Categorias Níveis Valores 
ingresso

Grelha salarial/Carreiras 
profissionais

Técnico 
superior 5 1 015,93 € 1 183,39 € 1 931,37 € 2 679,37 €

Técnico 
especialista 4 1 015,92 € 1 055,01 € 1 574,14 € 2 093,25 €

Técnico 3 835,07 € 854,06 € 1 077,34 € 1 300,62 €
Profissional de 
produção
Profissional de 
manutenção
Profissional de 
apoio

2 712,27 € 720,07 € 887,55 € 1 055,00 €

Trabalhador 
especializado 1 597,30 € 608,44 € 681,00 € 753,57 €

Paio Pires, 4 de janeiro de 2018.

Pela LUSOSIDER - Aços Planos, SA:

Romulo Mansur, na qualidade de administrador.
Orlando dos Santos Ribeiro, na qualidade de procurador.

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

SITEMAQ - Sindicato da Mestrança e Marinhagem da 
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Marinha Mercante, Energia e Fogueiros de Terra.
SINDEQ - Sindicato das Indústrias e Afins.

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.

António Alexandre Picareta Delgado, na qualidade de 
mandatário.

José Arménio Santos Lopes, na qualidade de mandatário.

Pelo SINDEL - Sindicato Nacional da Indústria e Ener-
gia:

António Rui Correia de Carvalho Miranda, na qualidade 
de mandatário.

Gabriel Marques da Silva Sadio, na qualidade de man-
datário.

Depositado em 15 de março de 2018, a fl. 47 do livro n.º 
12, com o n.º 32/2018, nos termos do artigo 494.º do Código 
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de feve-
reiro.

Acordo de adesão entre o Banco de Sabadell, SA - 
Sucursal em Portugal e a Federação do Sector Fi-
nanceiro - FEBASE ao acordo coletivo entre várias 
instituições de crédito e a mesma federação sindical

Banco de Sabadell, SA - Sucursal em Portugal (adian-
te designado banco), com o NIPC 980597943, com sede na 
Av. da Liberdade, n.º 225, 5.º andar, 1250-097, em Lisboa, 
neste ato representado por Santiago Tiana Tous e António 
Pena Ballet, na qualidade de representantes e Federação do 
Sector Financeiro - FEBASE, com sede na Rua de S. José, 
n.º 131, 1169-046 em Lisboa, com o NIPC 508618029, em 

representação do Sindicato dos Bancário do Sul e Ilhas, Sin-
dicato dos Bancários do Centro e Sindicato dos Bancários do 
Norte, neste ato representados por Rui Manuel Ribeiro dos 
Santos Alves e Paulo de Amaral Alexandre, na qualidade de 
membros do secretariado, acordam na adesão daquele banco 
ao acordo coletivo de trabalho para o setor bancário, publi-
cado na 1.ª série do Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 29, 
de 8 de agosto de 2016, nos seguintes termos:

1- O banco não aceita que o tempo de serviço prestado em 
instituições de crédito, empresas, associações ou serviços es-
tranhos ao banco signatário e, bem assim, o tempo de serviço 
prestado na função pública possam ser contados para quais-
quer efeitos emergentes deste acordo, salvo se tal resultar de 
acordo individual entre o banco e o trabalhador.

2- «Empréstimos para Habitação» (cláusula 106.ª a 108.ª), 
o banco aceita estas cláusulas, salvo no que respeita ao re-
gulamento do crédito à habitação constante do anexo VIII, 
pois concederá aos seus trabalhadores empréstimos à habi-
tação de acordo com os critérios e regulamentos em vigor 
no banco.

O presente acordo aplica-se a todo o território nacional, 
aos trabalhadores da entidade empregadora signatária que, se 
estima serem em número de 14.

Lisboa, 28 de fevereiro de 2018.

Signatários:

Pel’o Banco de Sabadell, SA:

Santiago Tiana Tous, na qualidade de representante.
António Pena Ballet, na qualidade de representante.

Pel’a Federação do Sector Financeiro - FEBASE:

Rui Manuel Ribeiro dos Santos Alves, na qualidade de 
membro do secretariado.

Paulo de Amaral Alexandre, na qualidade de membro do 
secretariado.

Depositado em 14 de março de 2018, a fl. 47 do livro n.º 
12, com o n.º 31/2018, nos termos do artigo 494.º do Código 
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de feve-
reiro.

DECISÕES ARBITRAIS

...
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