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Portaria de Extensão n.º 8/2018 

 
Portaria de Extensão do Acordo de Empresa entre a ARM 

- Águas e Resíduos da Madeira, S.A., Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Pública e de 
Entidades com Fins Públicos - SINTAP e o Sindicato 

dos Trabalhadores da Função Pública da Região 
Autónoma da Madeira - STFP - RAM - Clausulado e 
Tabela Salarial. 

 
 
Na III Série do Jornal Oficial da Região Autónoma da 

Madeira, n.º 3 de 2 de fevereiro de 2018, foi publicada a 
Convenção Coletiva de Trabalho referida em epígrafe, que  
abrange as relações de trabalho entre a entidade 
empregadora e os trabalhadores ao seu serviço, 
representados pelas associações sindicais outorgantes. 

       

 
 
As partes signatárias requereram a extensão do acordo de 

empresa às relações de trabalho entre a mesma entidade 
empregadora e trabalhadores ao seu serviço das profissões e 
categorias profissionais previstas na convenção, não 
representados pelas associações sindicais outorgantes. 

 
Considerando a existência, no âmbito da empresa,  de 

idênticas relações laborais as quais não se incluem no 
aludido âmbito de aplicação e tendo em vista o objetivo de 
uma justa uniformização das condições de trabalho, 
nomeadamente em matéria de retribuição, de acordo com o 
número 2 do artigo 514.º do Código do Trabalho, verifica-se 
a existência de circunstâncias sociais e económicas que 
justificam a presente extensão. 

 
Foi cumprido o disposto no n.º 2 do art.º 516.º do Código 

do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, mediante a publicação do competente Projeto de 
Portaria de Extensão  no JORAM, n.º 3 de 2 de fevereiro de 
2018, na sequência do qual o SITE - Sindicato dos 
Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e 
Actividades do Ambiente do Centro, Sul e Regiões 
Autónomas, em representação dos trabalhadores seus 
associados e ainda trinta e um  trabalhadores da empresa, 
enquanto pessoas singulares suscetíveis de serem afetados 
pela extensão,  não representados por qualquer associação 
sindical, melhor identificados nos requerimentos 
apresentados nesta Secretaria Regional,  que instrui o 
presente procedimento e do qual foi a empregadora 
notificada,  deduziram oposição à emissão da portaria de 
extensão, requerendo a  respetiva exclusão do âmbito de 
aplicação da extensão.  

 

Em síntese, alega a referida associação sindical que  o 

acordo de empresa objeto de extensão estabelece algumas 

condições de trabalho em relação às quais não está de 

acordo,  nomeadamente no que respeita ao trabalho noturno, 

remunerações mínimas garantidas  inferiores  aos praticados  
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em 2008 para determinadas categorias profissionais, o 

que afecta de forma negativa os trabalhadores  por si 

representados. O SITE  alega ainda a existência de processo 

de negociação coletiva em curso com a ARM.- 

 
Por seu lado, os trabalhadores subscritores dos pedidos 

de exclusão, alegam a falta de harmonização dos horários de 
trabalho, mantendo-se horários de trabalho diferenciados 
para trabalhadores da mesma empresa; inexistência de uma 
clara definição das categorias e carreiras; remunerações 
mínimas garantidas e subsídio de alimentação inferiores ao 
já praticado para algumas categorias profissionais e que não 
correspondem à necessária valorização das categorias e 
carreiras; inexistência de qualquer valorização da 
antiguidade (diuturnidades) e da avaliação de desempenho.  

 
Atendendo a que assiste à associação sindical oponente, 

relativamente aos trabalhadores nela inscritos e aos próprios 
trabalhadores não sindicalizados, singularmente 
considerados,  a defesa dos respetivos direitos e interesses,  
a presente extensão não abrange os referidos trabalhadores. 

 
Considerando que a convenção regula diversas 

condições de trabalho, procede-se  à ressalva genérica de 
cláusulas contrárias a normas legais imperativas. 

 
Ponderadas as circunstâncias sociais e económicas 

justificativas da extensão, de acordo com o n.º 2 do artigo 
514.º do Código do Trabalho, promove-se a extensão do 
acordo de empresa. 

 
Assim, nos termos previstos no art.º 514.º e no n.º 2 do 

art.º 516.º do Código do Trabalho, e ao abrigo do disposto 
na alínea a) e c)  do art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 294/78, de 22 
de Setembro, do art.º 11.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, que aprova o Código do Trabalho, e  bem assim 
do art.º 8.º do Decreto Legislativo Regional, n.º 21/2009/M 
de 4 de agosto (que procede à adaptação à Região 
Autónoma da Madeira do novo Código do Trabalho), manda 
o Governo Regional da Madeira, pela Secretária Regional da 
Inclusão e Assuntos Sociais, o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

As condições de trabalho constantes do Acordo de 

Empresa entre a ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., 

Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de 

Entidades com Fins Públicos - SINTAP e o Sindicato dos 

Trabalhadores da Função Pública da Região Autónoma da 

Madeira - STFP - RAM - Clausulado e Tabela Salarial, 

publicado no JORAM, III Série, n.º 3, de 2 de fevereiro de 

2018, são estendidas, na Região Autónoma da Madeira: 

 

a) às relações de trabalho estabelecidas entre a mesma 

entidade empregadora e aos trabalhadores ao  seu 

serviço, das profissões e categorias profissionais 

previstas, não representados pelas  associações sindicais  

outorgantes. 

 

 

b) A presente extensão não é aplicável aos trabalhadores 

filiados SITE - Sindicato dos Trabalhadores das 

Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do 

Ambiente do Centro, Sul e Regiões Autónomas, nem aos 

trabalhadores que apresentaram oposição, cuja 

identificação consta dos respetivos requerimentos de 

exclusão do âmbito da extensão da  presente portaria.  

 

c) Não são objeto de extensão as cláusulas contrárias a 

normas legais imperativas. 

 

Artigo 2.º 

A presente Portaria de Extensão entra em vigor no dia 

seguinte ao da sua publicação e produz efeitos, quanto às 

cláusulas de expressão pecuniária, a partir de 1 de janeiro de 

2018. 

 

Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 2 de 

março de 2018. - A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos 

Sociais, Maria Rita Sabino Martins Gomes de Andrade. 

 

 


