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Imprensa, Energia e Minas - FIEQUIMETAL, em represen-
tação dos seguintes sindicatos:

SITE-NORTE - Sindicato dos Trabalhadores das Indús-
trias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente 
do Norte;

SITE-CN - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias 
Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do 
Centro Norte;

SITE-CSRA - Sindicato dos Trabalhadores das Indús-
trias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente 
do Centro Sul e Regiões Autónomas;

SITE-SUL - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias 
Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do 
Sul;

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas 
e Metalomecânicas do Distrito de Viana do Castelo;

SIESI - Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas;
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira;
Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades 

Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira.

Depositado em 13 de setembro de 2018, a fl. 69 do livro 
n.º 12, com o n.º 186/2018, 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 VALORSUL - Valoriza-
ção e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões 
de Lisboa e do Oeste, SA e o SINDEL - Sindicato 

Nacional da Indústria e da Energia - Alteração
salarial e outra

Revisão do AE entre a VALORSUL - Valorização e Tra-
tamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e Oeste, 
SA e SINDEL - Sindicato Nacional da Indústria e da Ener-
gia, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 9, de 

8 de março de 2018.

Cláusula prévia

Este AE irá abranger cerca de 351 trabalhadores.

Cláusula 28.ª

Subsídio de transporte

1- A empresa pagará a todos os trabalhadores um subsídio 
diário para transporte, por dia efectivo de trabalho, o qual 
tem duas componentes. A primeira componente aplica-se à 
deslocação até à Gare do Oriente ou Campo Grande (Gal-
vanas). A segunda componente refere-se ao percurso Gare 
Oriente/Campo Grande até ao local do posto de trabalho.

2- A primeira componente será aplicável a todos os traba-
lhadores.

3- A segunda componente será aplicável aos trabalhadores 
utentes de cada serviço de transporte, no caso de estes acei-
tarem que seja dispensado o serviço fornecido pela empresa 
entre a Gare do Oriente/Campo Grande e o local de trabalho.

4- No caso de trabalhadores que manifestem o interesse 
em manter um serviço de transporte, deverá ser acordada 
uma solução alternativa entre a empresa e os respectivos tra-
balhadores que manifestem tal interesse, ficando a aplicação 
do disposto no número anterior condicionada à confirmação 
desse(s) acordo(s).

5- O valor de cada componente será de 1,94 € por cada dia 
efectivo de trabalho, considerando-se dia efectivo de traba-
lho qualquer dia em que o trabalhador labore, pelo menos, 
metade do seu período normal de trabalho diário.

ANEXO I

Tabela salarial
A tabela salarial a vigorar entre 1 de janeiro e 31 de de-

zembro de 2018 é a apresentada no quadro seguinte, repor-
tando-se as designações de grupos e subgrupos às categorias 
que os integram nos termos da secção B do presente anexo 
e os escalões em cada categoria entendidos nos termos da 
secção C do presente anexo.

(em euros)

Grupo Escalão A Escalão B Escalão C Escalão D Escalão E
Grupo I 2 016,85 2 083,40 2 156,05 2 247,90 2 352,80
Grupo II 1 748,45 1 876,60 1 996,65 2 116,70 2 247,90
Grupo III
Subgrupo III b 1 628,50 1 753,45 1 881,60 2 002,65 2 122,70
Subgrupo III a 1 400,05 1 457,70 1 517,30 1 585,05 1 661,85
Grupo IV
Subgrupo IV c 1 360,35 1 446,70 1 508,20 1 569,05 1 633,50
Subgrupo IV b 1 237,25 1 296,90 1 351,50 1 404,05 1 462,70
Subgrupo IV b/a 1 064,40 1 134,15 1 203,90 1 351,50 1 404,05
Subgrupo IV a 946,70 1 014,75 1 068,45 1 139,20 1 207,95
Grupo V
Subgrupo V b 794,20 826,75 873,45 921,20 962,90
Subgrupo V a 642,85 678,40 713,95 750,55 794,20

3371

http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2018/bte9_2018.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2018/bte9_2018.pdf


Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 36, 29/9/2018

São João da Talha, 27 de agosto de 2018.

Pela VALORSUL - Valorização e Tratamento de Resídu-
os Sólidos das Regiões de Lisboa e Oeste, SA:

Jorge Luís do Vale Móia Afonso, administrador execu-
tivo.

Maria Madalena Monteiro Garcia Presumido, adminis-
tradora executiva.

Pelo SINDEL - Sindicato Nacional das Indústrias e da 
Energia:

José Emílio Rocha Antunes Viana, mandatário do SINDEL 
- Sindicato Nacional das Indústrias e da Energia.

Gabriel Marques da Silva Sadio, mandatário do SINDEL 
- Sindicato Nacional das Indústrias e da Energia.

Depositado em 17 de setembro de 2018, a fl. 69 do livro 
n.º 12, com o n.º 187/2018, 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 TINITA - Transportes e 
Reboques Marítimos, SA e o Sindicato da Marinha 

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

Revisão salarial do acordo de empresa publicado no Bo-
letim do Trabalho e Emprego, n.º 28, de 29 de julho de 2017.

Cláusula 2.ª

Âmbito

O AE aplica-se a toda a atividade marítima exercida 
pela TINITA - Transportes e Reboques Marítimos, SA, obri-
gando esta e, por outra parte, os sindicatos contratantes e os 
trabalhadores ao serviço da TINITA - Transportes e Rebo-
ques Marítimos, SA por aqueles representados, em todo o 
território nacional e viagens internacionais, nas operações de 
reboque e salvamento. 

Cláusula 3.ª

Vigência

1- O presente AE entra em vigor cinco dias após a publi-
cação no Boletim do Trabalho e Emprego e vigorará por 
um período de 24 meses, renovando-se sucessivamente por 
iguais períodos até ser substituído por outro. 

2- As tabelas salariais e demais cláusulas de expressão pe-
cuniária produzem efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018 e 
serão revistas anualmente. 

Cláusula 18.ª

Perda de haveres

Em caso de roubo, comprovado naufrágio, abandono, in-

cêndio, alagamento, colisão ou qualquer outro desastre em 
que o trabalhador perca ou danifique os seus haveres, a enti-
dade patronal obriga-se ao pagamento de uma indemnização, 
que será no máximo de 255,00 € por cada trabalhador. 

Cláusula 19.ª

Viagens

O armador obriga-se a efetuar seguros de viagem ex-
cluindo as deslocações à monoboia no valor de 22 032,00 € 
(vinte e dois mil e trinta e dois euros) para cada trabalhador, 
que cubram os casos de morte, desaparecimento no mar ou 
incapacidade absoluta e permanente, durante todo o período 
de deslocação, ou seja, desde a partida do porto de armamen-
to até ao regresso do mesmo. 

Cláusula 20.ª

Morte ou incapacidade do trabalhador

1-  (Mantém a redação em vigor).
2-  O armador efetuará um seguro para os casos de morte, 

desaparecimento no mar ou incapacidade absoluta e perma-
nente para o exercício da profissão determinados por aciden-
te de trabalho, quando o trabalhador estiver ao seu serviço, 
no valor global de 22 032,00 € (vinte e dois mil e trinta e 
dois euros), valor que será pago ao cônjuge sobrevivo e, na 
sua falta, sucessivamente aos descendentes ou ascendestes a 
cargo do falecido, salvo se o trabalhador tiver indicado outro 
beneficiário em testamento ou apólice. 

ANEXO I

Diuturnidades
(Cfr. cláusula 11.ª do AE)

Oficiais: 
Por cada três anos de antiguidade ao serviço da mesma 

empresa armadora, o inscrito marítimo adquire direito a uma 
diuturnidade, no valor de 13,60 € cada, não podendo as diu-
turnidades exceder o número de oito. 

Marítimos: 
Por cada dois anos de antiguidade na empresa armadora 

de tráfego local, o trabalhador tem direito a uma diuturni-
dade de 5 % sobre o vencimento base nela praticado, não 
podendo, porém, essas diuturnidades exceder o número de 
quatro. 

ANEXO II

Custos de deslocação
(Cfr. cláusula 16.ª, número 1 do AE)

Distância em km Valor em €
Até 20 6,00
De 21 a 50 11,50
De 51 a 75 17,00
De 76 a 100 20,00
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