
 

  

AOS TRABALHADORES DO SECTOR METALÚRGICO 
CCT FENAME 

 

ACORDO SALARIAL 2021 
 

Apesar de em 2020 não ter sido possível um acordo salarial, o SINDEL e a FENAME conseguiram 

este ano acordar uma revisão salarial, antecipando a vigência (antes abril) para 1 de janeiro de 2021. 

O SINDEL acordou esta atualização no pressuposto de que em 2022 se consiga eliminar a Tabela I, 

como temos vindo a defender há já muito tempo. A FENAME comprometeu-se a analisar esta 

questão no decorrer da vigência desta Tabela. Foi alterado algum clausulado, mas apenas com o 

intuito de clarificação. Este Contrato Coletivo de Trabalho celebrado com a FENAME, é através da 

respetiva Portaria de Extensão, o Contrato Coletivo geral do Setor Metalúrgico, não se aplicando 

apenas às Empresas filiadas em outras Associações Patronais do mesmo âmbito e que tenham 

Contrato Coletivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabelas Mínimas 2021 

Categorias Gerais Engenheiros e Economistas 

Graus TABELA I TABELA II NÍVEL TABELA I TABELA II 
Euros Euros Euros Euros 

0 1.173,00 1.218,00 6 2.172,00 2.520,00 

1 1.011,00 1.047,00 5 1.943,00 2.133,00 

2 885,00 920,00 4 1.669,00 1.828,00 

3 851,00 892,00 3 1.438,00 1.552,00 

4 780,00 814,00 2 1.088,00 1.114,00 

5 753,00 785,00 1 854,00 894,00 

6 720,00 740,00 

Subsídio de Alimentação: 
€ 4,77; 

(efeitos à publicação em BTE). 
 

Produção de efeitos das 
Tabelas 1.1.2021 

7 705,00 720,00 

8 685,00 710,00 

9 680,00 680,00 

10 675,00 675,00 

11 665,00 665,00 
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CLAUSULADO GERAL ALTERADO 

 Cláusula 4ª/Vigência  
1-… 
2-As tabelas salariais e as cláusulas de expressão pecuniária vigorarão de 1 de janeiro a 31 de dezembro de cada 
ano. 
3 – …  

Cláusula 26ª/Trabalho suplementar  
1 - …;  
2- Não é considerado trabalho suplementar o período de 15 minutos de tolerância para as transações, operações ou 
serviços começados e não acabados na hora estabelecida para o termo do período normal de trabalho diário, desde 
que tenha caracter excecional.  
3-…. 

Cláusula 27ª/Limites do trabalho suplementar 
1 - …  
a) Limite anual de 200 horas.  
b) … 
c) …  
2 - …  

Cláusula 28ª/ Trabalho noturno 
1-…. 
2-…. 
3 - A retribuição auferida no número anterior poderá ser substituída por uma redução equivalente do período normal 
de trabalho. 

Cláusula 37ª/Subsídio de Natal  
1-… 
2-… 
3-… 
4 - Em caso de impedimento para o trabalho com duração superior a 30 dias, por facto respeitante ao trabalhador, o 
empregador pagará o valor do subsídio de Natal proporcional ao tempo de serviço prestado no ano civil. 

Cláusula 48ª/ Duração das férias   
1 - …. 
2 - …. 
3 - Para efeitos do número anterior são equiparados a faltas os dias de suspensão do contrato de trabalho por facto 
respeitante ao trabalhador, sendo apenas equiparadas a trabalho efetivo a licença em situação de risco clínico 
durante a gravidez, por interrupção de gravidez, parental em qualquer modalidade, por adoção e parental 
complementar. 

O SINDEL e a FENAME acordaram constituir um grupo de trabalho para análise e discussão Pacto Ecológico 

Europeu e do Acordo Quadro sobre Digitalização, que será constituído por representantes das partes 

devidamente qualificados sobre as várias questões multidisciplinares em discussão. 
O objetivo deste grupo de trabalho é a apresentação de propostas no sector para acompanhamento da transição 
digital nas suas várias vertentes, e eventualmente a incorporação no Contrato Coletivo das necessárias alterações 
decorrentes das conclusões alcançadas. 

 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!   ADERE AO SINDEL! 

 

 

Lisboa, 14 de abril de 2021                         O secretariado do SINDEL 

 
 
 
 

Mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial ou http://www.sindel.pt 

http://www.facebook.com/SindelOficial
http://www.sindel.pt/

