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ii) As restantes férias serão gozadas em períodos de so-
breposição de horários - reforços ou sem recurso a trabalho 
suplementar;

iii) Poderão ser efectuadas trocas de turnos no sentido de 
facilitar aquela marcação de férias.

c) Os trabalhadores em regime de turnos de laboração con-
tínua tomarão as suas refeições no local de trabalho, sem que 
possam abandonar as instalações respectivas e sem prejuízo 
do normal funcionamento do serviço.

Setúbal, 19 de setembro de 2019.

Pela The Navigator Company, SA:

João António Xavier da Costa Ventura, na qualidade de 
mandatário.

Ana Catarina Neves Carneiro Duarte Ferreira Pais Go-
mes, na qualidade de mandatária.

Pela Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços - 
FETESE, em representação das seguintes organizações sin-
dicais filiadas:

Manuel Joaquim Gonçalves Fernandes, na qualidade de 
mandatário.

Rui Manuel Machado da Claudina, na qualidade de man-
datário.

Declaração

A Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços - 
FETESE, por si e em representação dos sindicatos seus filia-
dos, nos termos do artigo 16.º dos estatutos: 

SINDETELCO - Sindicato Democrático dos Trabalhado-
res das Comunicações e dos Media;

SITESE - Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de 
Serviços, Comércio, Restauração e Turismo;

SINDCES - Sindicato Democrático do Comércio, Escri-
tórios e Serviços.

Depositado em 20 de novembro de 2019, a fl. 112 do 
livro n.º 12, com o n.º 263/2019, 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 Fico Cables - Fábrica 
de Acessórios e Equipamentos Industriais, L.da e 
o SINDEL - Sindicato Nacional da Indústria e da 

Energia

Cláusula 1.ª

Âmbito e área

1- O presente acordo de empresa aplica-se no território 
nacional e obriga, por um lado, a Fico Cables - Fábrica de 
Acessórios e Equipamentos Industriais, L.da (CAE 29320), 

adiante designada por empresa, e, por outro, os trabalhado-
res sindicalizados ao seu serviço que desempenhem funções 
inerentes às categorias previstas no presente acordo e iden-
tificadas no anexo I, representados pelo SINDEL - Sindicato 
Nacional da Indústria e da Energia, bem como os trabalha-
dores integrados em tais categorias que adiram ao presente 
acordo nos termos nele previstos.

2- Para cumprimento do disposto na alínea g) do artigo 
492.º, conjugado com o artigo 496.º, ambos do Código do 
Trabalho, estima-se que serão potencialmente abrangidos 
pelo presente acordo 1 (uma) empresa e 1000 trabalhadores.

3- As matérias omissas ou não reguladas no presente acor-
do de empresa obedecem ao estipulado no contrato coletivo 
de trabalho outorgado pela AIMMAP e pelo SINDEL, pu-
blicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 10, de 15 
de março de 2010 e com última alteração, e publicação de 
versão consolidada, no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 
20, de 29 de maio de 2019, e sucessivas revisões a que possa 
ser submetido.

Cláusula 2.ª

Adesão individual

1- Qualquer trabalhador da empresa pode aderir individu-
almente a este acordo, desde que o comunique por escrito, 
nos termos do número seguinte.

2- A comunicação mencionada no ponto anterior deverá 
ser efetuada por escrito e remetida à empresa:

a) no prazo de 8 dias a contar da publicação em Boletim do 
Trabalho e Emprego, para que os efeitos sejam totais; 

b) em qualquer altura, caso em que o acordo apenas será 
aplicável a partir da data de adesão. 

Cláusula 3.ª

Vigência e caducidade

1- O presente acordo entra em vigor no dia 1 de janeiro 
de 2020.

2- O presente acordo vigora até 31 de dezembro de 2023, 
renovando-se automaticamente, após esta data, por períodos 
de 1 (um) ano, salvo se qualquer uma das partes o denunciar.

5- Em qualquer altura da vigência do presente acordo po-
dem as partes contratantes apresentar propostas de revisão 
parcial.

Cláusula 4.ª

Denúncia

1- As partes não podem denunciar o presente acordo antes 
de 31 de dezembro de 2023.

2- A denúncia deve ser acompanhada de proposta escrita, 
devidamente fundamentada, relativa às matérias que se pre-
tende que sejam revistas. 

3- A resposta da outra parte, deve ser apresentada por es-
crito e devidamente fundamentada, no prazo de 30 dias após 
a receção da proposta.

4- As negociações iniciar-se-ão no prazo máximo de 45 
dias, a contar da data da denúncia.

5- Havendo denúncia, o presente acordo mantém-se em re-
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gime de sobrevigência durante 12 (doze) meses a contar da 
primeira reunião de negociação. 

Cláusula 5.ª

Funções e enquadramentos

As funções e enquadramentos têm como bases mínimas 
o anexo II do contrato coletivo de trabalho celebrado entre a 
AIMMAP e o SINDEL, acima identificado no número 3, da 
cláusula 1.ª deste acordo.

Cláusula 6.ª

Progressões e promoções

1- A progressão em qualquer categoria, seja nas categorias 
com vários níveis de qualificação, seja nas categorias com 
um só nível de qualificação, é feita de acordo com os resulta-
dos da avaliação de desempenho.

2- As promoções para categorias mais qualificadas são 
efetuadas por ato de gestão.

3- O trabalhador que substitua outro de categoria ou retri-
buição superior, ou que exerça também funções mais qua-
lificadas, salvo acordo expresso em contrário, tem direito a 
todas as vantagens daí resultantes, de forma total ou parcial, 
enquanto durar esse exercício ou substituição. 

Cláusula 7.ª

Banco de horas

1- A empresa utilizará o banco de horas previsto nos ter-
mos da cláusula 53.ª do CCT referido no número 3 da cláu-
sula 1.ª deste acordo, apenas quando os níveis de produção 
fundamentadamente assim o exigirem.

2- A utilização do banco de horas por iniciativa do traba-
lhador, carece de autorização da empresa, devendo o traba-
lhador, neste caso, solicitá-lo com um aviso prévio de cinco 
dias. Se a empresa não se pronunciar no prazo de 2 (dois) 
dias, considera-se o pedido autorizado, sem possibilidade de 
revogação posterior.

Cláusula 8.ª

Descanso compensatório emergente de trabalho suplementar

1- O trabalhador que presta trabalho em dia de descanso 
semanal obrigatório tem direito a um dia de descanso com-
pensatório remunerado, a gozar num dos três dias úteis se-
guintes.

2- O gozo do descanso compensatório é marcado por acor-
do entre trabalhador e empregador ou, na sua falta, pelo em-
pregador.

3- O trabalhador não pode acumular mais de três dias intei-
ros de descanso compensatório, ficando impedido de realizar 
trabalho suplementar enquanto não os gozar. 

Cláusula 9.ª

Prémio de fim de semana

Os trabalhadores que sejam contratados para prestar tra-
balho normal ao fim de semana, têm direito a um prémio 
mensal, calculado sobre a retribuição base, a pagar em cada 
mês, nos seguintes termos:

a) contrato que preveja trabalho até 8 horas ao sábado - 
prémio de 5 %;

b) contrato que preveja trabalho até 8 horas ao domingo - 
prémio de 8 %;

c) contrato que preveja trabalho até 12 horas ao sábado e 
ao domingo - prémio de 25 %.

Cláusula 10.ª

Retribuição

1- A tabela salarial a aplicar aos trabalhadores da empresa 
é a que consta do anexo I ao presente acordo, sem prejuízo 
das revisões anuais que sejam mais favoráveis aos trabalha-
dores.

2- Sem embargo do previsto nesta tabela salarial e respe-
tivas revisões, aos trabalhadores abrangidos não poderá ser 
paga retribuição de valor inferior à prevista na tabela salarial 
do CCT identificado no número 3 da cláusula 1.ª deste acor-
do para o respetivo ano.

Cláusula 11.ª

Subsídio de refeição

1- Os trabalhadores abrangidos pelo presente AE recebe-
rão um subsídio de refeição no montante de 6,17 €, o qual 
poderá ser pago em dinheiro ou em cartão de refeição.

2- Os trabalhadores que prestem trabalho em regime de 
turnos ao fim de semana (sábados e domingos), têm direito 
ao subsídio de refeição referido no número anterior, acres-
cido de 50 %, sempre que o horário seja de 12 (doze) horas. 

3- Anualmente, em função dos resultados da empresa, será 
negociado o aumento do subsídio de refeição, que nunca po-
derá ser inferior ao previsto no CCT identificado no número 
3 da cláusula 1.ª deste acordo para o respetivo ano.

Cláusula 12.ª

Suplemento de antiguidade

Os trabalhadores cuja duração do contrato seja superior 
a 4 anos de antiguidade, têm direito a receber mensalmente 
e 14 vezes ao ano, um suplemento de antiguidade, calculado 
nos seguintes termos:
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Cláusula 13.ª

Subsídio de escolaridade

1- Todos os trabalhadores com filhos matriculados em 
qualquer estabelecimento de ensino, desde o infantário até 
à universidade, receberão um subsídio anual de 30,00 € por 
cada filho, pago no mês de outubro de cada ano, através de 
ticket infância/educação/ensino.

2- Para o efeito, o trabalhador entregará à empresa, até ao 
final do mês de outubro do respetivo ano letivo, declaração 
certificada pelo estabelecimento de ensino frequentado pelo 
filho.

3- O presente subsídio é destinado aos filhos menores, po-
dendo, no entanto, ser atribuído aos filhos que tenham atin-
gido a maioridade, no caso de se verificarem, comprovada-
mente, os seguintes requisitos cumulativos:

a) terem idade igual ou inferior a 25 anos, em 1 de janeiro 
de ano civil em causa;

b) não terem qualquer rendimento de trabalho dependente 
ou independente;

c) fazerem parte do agregado familiar do trabalhador.
4- No caso de ambos os progenitores trabalharem na em-

presa, apenas será pago um subsídio de escolaridade por 
cada filho.

Cláusula 14.ª

Subsídio de nascimento

Todos os trabalhadores que comprovem, mediante exi-
bição do respetivo assento, o nascimento de filho, receberão 
um subsídio único de 200,00 €, a pagar no prazo de 30 dias.

Cláusula 15.ª

Subsídio de reforma por velhice

Aos trabalhadores com vinte ou mais anos de antiguidade 
na empresa e que cessem o contrato de trabalho por passa-
rem à reforma por velhice, é pago um subsídio de reforma no 
valor equivalente a duas retribuições mensais.

Cláusula 16.ª

Prémio dos 25 anos de antiguidade

1- O trabalhador que atinja 25 anos de antiguidade na em-
presa terá direito a receber uma lembrança em prata.

2- Para além do prémio referido no número anterior, terá 
ainda direito, nesse ano, a 2 dias úteis adicionais de férias 
remuneradas.

Cláusula 17.ª

Seguro de saúde

1- Todos os trabalhadores têm direito a um seguro de 
saúde em termos e condições a negociar, em cada momento, 
pela empresa. 

2- Todos os trabalhadores podem estender este benefício 
aos respetivos cônjuges e filhos até 25 anos de idade, me-
diante pagamento, pelos mesmos, do respetivo prémio anual.

3- Este seguro é renegociado todos os anos entre a empre-
sa e a companhia de seguros, garantindo a empresa que, em 

cada momento, se mantêm condições semelhantes às atuais.
4- As condições da apólice do seguro de saúde são comu-

nicadas aos trabalhadores.

Cláusula 18.ª

Seguro de viagem

1- Os trabalhadores em situação de deslocações em ser-
viço são abrangidos por um seguro de viagem, incluído no 
seguro de acidentes de trabalho, nos termos e com as cober-
turas a indicar, em cada momento, pela empresa. 

2- As condições da apólice do seguro de viagem são comu-
nicadas aos trabalhadores.

Cláusula 19.ª

Interpretação, integração e resolução de conflitos - Comissão paritária

1- As partes outorgantes poderão constituir uma comissão 
paritária, composta por 4 membros, 2 em representação da 
empresa e 2 em representação das organizações sindicais ou-
torgantes, com competência para interpretar as disposições 
deste acordo e para integrar os casos omissos.

2- As deliberações da comissão paritária serão tomadas 
por unanimidade.

3- Em tudo o que não estiver previsto no presente acor-
do de empresa, aplica-se o CCT em vigor, celebrado entre 
a AIMMAP e o SINDEL, e, na ausência de previsão neste 
CCT, pelas disposições legais aplicáveis. 

Cláusula 20.ª

Regime transitório

1- Nos anos de 2020 a 2023, até ao final do mês de se-
tembro, por referência às contas de resultados da empresa 
do ano anterior (Ebit % sobre vendas), será assegurado a 
todos os trabalhadores abrangidos pelo presente acordo, o 
pagamento de um prémio anual excecional, que correspon-
da à distribuição, em valor igual para todos os trabalhadores 
abrangidos, de um montante global de 20 % calculado sobre 
o saldo positivo entre a % real de Ebit obtido sobre vendas e 
a % orçamentada de Ebit sobre vendas para o ano em causa.

2- Os objetivos anuais serão comunicados aos trabalhado-
res durante o mês de janeiro do ano a que dizem respeito.

3- O prémio mencionado no número 1 desta cláusula, 
apenas será pago aos trabalhadores que à data da decisão de 
pagamento tenham contrato de trabalho em vigor e tenham 
sido admitidos, pelo menos, durante o 1.º semestre do ano 
civil anterior.

Cláusula 21.ª

Carácter mais favorável

As partes outorgantes reconhecem, para todos os efeitos, 
a natureza globalmente mais favorável das matérias aqui ne-
gociadas face às convenções coletivas aplicáveis ao setor, 
bem como de quaisquer acordos, protocolos, normas, regu-
lamentos internos e contratos de eficácia meramente obriga-
cional anteriormente celebrados.

Celebrado na Maia, em 1 de outubro de 2019, em 2 
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exemplares, contendo um anexo I, valendo todos os exem-
plares como originais, destinando-se um a cada um dos ou-
torgantes.

Fico Cables - Fábrica de Acessórios e Equipamentos In-
dustriais, L.da:

António Paulo Oliveira Maia, gerente.

SINDEL - Sindicato Nacional da Indústria e da Energia:

António Rui Correia de Carvalho Miranda, mandatário.
Alberto Oliveira Vale, mandatário.

ANEXO I

Tabela salarial 
Nos termos do disposto na cláusula 10.ª deste acordo, a 

tabela salarial é a que consta do anexo I seguinte.

Tabela 1 

 

 

 

Tabela 2 
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Tabela 3 
 

 

 

Tabela 4 
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Tabela 5 
 

 

 

Tabela 6 
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Tabela 7 
 

 

 

Tabela 8 
 

 

Depositado em 22 de novembro de 2019, a fl. 112 do livro n.º 12, com o n.º 265/2019, nos termos do artigo 494.º do Có-
digo do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.
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