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SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E 

ASSUNTOS SOCIAIS 

 

Direção Regional do Trabalho e da Ação Inspetiva 

 

Regulamentação do Trabalho 

 

Despachos: 

… 
 
 
 
 

Portarias de Condições de Trabalho: 
 

… 

 

 

Portarias de Extensão: 
 
 

Portaria de Extensão n.º 10/2019 
 
Portaria de Extensão do Contrato Coletivo de Trabalho 

entre a Associação Comercial e Industrial do Funchal 

- Câmara de Comércio e Indústria da Madeira e o 
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de 
Bordados, Tapeçarias, Têxteis e Artesanato da 

R.AM. - Para as Atividades de Confeções de 
Vestuário, Alfaiatarias, Lavandarias e Tinturarias da 
Região Autónoma da Madeira - Revisão Salarial e 

Outras. 
 
Na III Série do Jornal Oficial da Região Autónoma da 

Madeira, n.º 6 de 18 de março de 2019, foi publicada a 
Convenção Coletiva de Trabalho referida em epígrafe. 

 
Considerando que essa convenção abrange apenas as 

relações de trabalho estabelecidas entre os sujeitos 
representados pelas associações outorgantes; 

 
Considerando a existência de idênticas relações laborais 

na Região Autónoma da Madeira, as quais não se incluem 
no aludido âmbito de aplicação; 

 
Ponderados os elementos disponíveis relativos ao setor e 

tendo em vista o objetivo de uma justa uniformização das 
condições de trabalho, nomeadamente em matéria de 
retribuição; 

 
Deste modo verifica-se a existência de circunstâncias 

sociais e económicas que justificam a presente extensão; 
 
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 no JORAM, 
n.º 6, III Série, de 18 de março de 2019, não tendo sido 
deduzida oposição pelos interessados; 

 
Ao abrigo do disposto na alínea a) 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, nos termos previstos no art.º 514.º e do n.º 2 do 
art.º 516.º do Código do Trabalho e bem assim nos termos 
do disposto no art.º 8 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 

1 - As disposições constantes do Contrato Coletivo de 
Trabalho entre a Associação Comercial e Industrial do 
Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira e o 
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Bordados, 
Tapeçarias, Têxteis e Artesanato da R.AM. - Para as 
Atividades de Confeções de Vestuário, Alfaiatarias, 
Lavandarias e Tinturarias da Região Autónoma da Madeira - 
Revisão Salarial e Outras, publicado no JORAM, III Série, 
n.º 6, de 18 de março de 2019, são tornadas aplicáveis na 
Região Autónoma da Madeira: 

 
a) às relações de trabalho estabelecidas entre empregadores 

outorgante, que prossigam a atividade económica 
abrangida, e aos trabalhadores ao serviço dos mesmos, 
das profissões e categorias previstas, filiados ou não na 
associação sindical signatária. 

 
b) aos trabalhadores não filiados na associação sindical 

signatária, das profissões e categorias previstas, ao 
serviço de empregadores filiados na associação de 
empregadores outorgante. 

 
2 - A presente extensão não se aplica às relações de 

trabalho em que sejam parte trabalhadores filiados em 
associações sindicais não signatárias do contrato coletivo 
ora estendido, e que sejam parte outorgante em convenções 
coletivas vigentes, com o mesmo âmbito de aplicação.  

 
3 - 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 à 
tabela salarial desde 1 de janeiro de 2019. 

 
Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 22 de 

abril de 2019. - A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos 

Sociais, Maria Rita Sabino Martins Gomes de Andrade. 
 
 
 
 

Portaria de Extensão n.º 11/2019 
 
Portaria de Extensão do Contrato Coletivo de Trabalho 

entre a Associação Comercial e Industrial do Funchal 

- Câmara de Comércio e Indústria da Madeira e o 

Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de 

Bordados, Tapeçarias, Têxteis e Artesanato da 

Região Autónoma da Madeira - Para a Indústria de 

Fabrico de Calçado, Bolsas de Mão, Marroquinaria, 

Malas de Viagem, Correaria, Limpeza e Pintura de 

Calçado na Região Autónoma da Madeira - Revisão 

Salarial e Outras. 
 
Na III Série do Jornal Oficial da Região Autónoma da 

Madeira, n.º 6 de 18 de março de 2019, foi publicada a 
Convenção Coletiva de Trabalho referida em epígrafe. 
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Considerando que essa convenção abrange apenas as 
relações de trabalho estabelecidas entre os sujeitos 
representados pelas associações outorgantes; 

 

Considerando a existência de idênticas relações laborais 

na Região Autónoma da Madeira, as quais não se incluem 

no aludido âmbito de aplicação; 

 

Ponderados os elementos disponíveis relativos ao setor e 

tendo em vista o objetivo de uma justa uniformização das 

condições de trabalho, nomeadamente em matéria de 

retribuição; 

 

Deste modo verifica-se a existência de circunstâncias 

sociais e económicas que justificam a presente extensão; 

 

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 no JORAM, 

n.º 6, III Série, de 18 de março de 2019, não tendo sido 

deduzida oposição pelos interessados; 
 
Ao abrigo do disposto na alínea a) 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, nos termos previstos no art.º 514.º e do n.º 2 do 
art.º 516.º do Código do Trabalho e bem assim nos termos 
do disposto no art.º 8 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 

1 - As disposições constantes do Contrato Coletivo de 

Trabalho entre a Associação Comercial e Industrial do 

Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira e o 

Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Bordados, 

Tapeçarias, Têxteis e Artesanato da Região Autónoma da 

Madeira - Para a Indústria de Fabrico de Calçado, Bolsas de 

Mão, Marroquinaria, Malas de Viagem, Correaria, Limpeza 

e Pintura de Calçado na Região Autónoma da Madeira - 

Revisão Salarial e Outras, publicado no JORAM, III Série, 

n.º 6 de 18 de março de 2019, são tornadas aplicáveis na 

Região Autónoma da Madeira:  

 

a) às relações de trabalho estabelecidas entre empregadores, 

não filiados na associação de empregadores outorgante, 

que prossigam a atividade económica abrangida, e aos 

trabalhadores ao serviço dos mesmos, das profissões e 

categorias previstas, filiados ou não na associação 

sindical signatária. 

 

b) aos trabalhadores não filiados na associação sindical 

signatária, das profissões e categorias previstas, ao 

serviço de empregadores filiados na associação de 

empregadores outorgante. 

2 - A presente extensão não se aplica às relações de 
trabalho em que sejam parte trabalhadores filiados em 
associações sindicais não signatárias do contrato coletivo 
ora estendido, e que sejam parte outorgante em convenções 
coletivas vigentes, com o mesmo âmbito de aplicação.  

 
3 - 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 à 
tabela salarial desde 1 de janeiro de 2019. 

 
Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 22 de 

abril de 2019. - A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos 
Sociais, Maria Rita Sabino Martins Gomes de Andrade. 

 
 
 
 

Portaria de Extensão n.º 12/2019 
 
 
Portaria de Extensão do Contrato coletivo entre a 

APROSE - Associação Nacional de Agentes e 

Corretores de Seguros e o Sindicato dos 
Trabalhadores da Atividade Seguradora (STAS) e 
outro - Revisão Global. 

 
Na III Série do Jornal Oficial da Região Autónoma da 

Madeira, n.º 6, de 18 de março de 2019, foi publicada a 
Convenção Coletiva de Trabalho referida em epígrafe. 

 
Considerando que essa convenção abrange apenas as 

relações de trabalho estabelecidas entre os sujeitos 
representados pelas associações outorgantes; 

 
Considerando a existência de idênticas relações laborais 

na Região Autónoma da Madeira, as quais não se incluem 
no aludido âmbito de aplicação; 

 
Ponderados os elementos disponíveis relativos ao setor e 

tendo em vista o objetivo de uma justa uniformização das 
condições de trabalho, nomeadamente em matéria de 
retribuição; 

 
Deste modo verifica-se a existência de circunstâncias 

sociais e económicas que justificam a presente extensão; 
 
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 no JORAM, 
n.º 6, III Série, de 18 de março de 2019, não tendo sido 
deduzida oposição pelos interessados; 

 

Ao abrigo do disposto na alínea a) 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 nos termos previstos no art.º 514.º e do n.º 2 do 

art.º 516.º do Código do Trabalho e bem assim nos termos 

do disposto no 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 
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Trabalho), manda o Governo Regional da Madeira, pela 

Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, o 

seguinte: 

 

Artigo 1.º 

1 - As disposições constantes do Contrato coletivo entre 

a APROSE - Associação Nacional de Agentes e Corretores 

de Seguros e o Sindicato dos Trabalhadores da Atividade 

Seguradora (STAS) e outro - Revisão Global, publicado no 

JORAM, III Série, n.º 6, de 18 de março de 2019, são 

tornadas aplicáveis na Região Autónoma da Madeira: 

 
a) às relações de trabalho estabelecidas entre empregadores, 

não filiados na associação de empregadores outorgante, 

que prossigam a atividade económica abrangida, e aos 

trabalhadores ao serviço dos mesmos, das profissões e 

categorias previstas, filiados ou não nas associações 

sindicais signatárias. 

 

b) aos trabalhadores não filiados nas associações sindicais 

signatárias, das profissões e categorias previstas, ao 

serviço de empregadores filiados na associação de 

empregadores outorgante. 

 
2 - A presente Extensão não se aplica às relações de 

trabalho em que sejam parte trabalhadores filiados em 
associações sindicais não signatárias do contrato coletivo 
ora estendido e, que sejam parte outorgante em convenções 
coletivas vigentes, com o mesmo âmbito de aplicação. 

 

3 - 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 à 

tabela salarial e subsídio de refeição nos mesmos termos 

previstos na cláusula 3.ª do contrato coletivo, objeto da 

presente extensão. 
 
Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 22 de 

abril de 2019. -  A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos 

Sociais, Maria Rita Sabino Martins Gomes de Andrade. 
 
 
 
 

Portaria de Extensão n.º 13/2019 
 
Portaria de Extensão do Contrato coletivo entre a 

Associação dos Agentes de Navegação de Portugal - 

AANP e outra e o Sindicato dos Trabalhadores da 

Marinha Mercante, Agências de Viagens, 

Transitários e Pesca (SIMAMEVIP) - Alteração 

salarial e outras. 

 
Na III Série do Jornal Oficial da Região Autónoma da 

Madeira, n.º 6, de 18 de março de 2019, foi publicada a 
Convenção Coletiva de Trabalho referida em epígrafe. 

 

Considerando que essa convenção abrange apenas as 
relações de trabalho estabelecidas entre os sujeitos 
representados pelas associações outorgantes; 

 
Considerando a existência de idênticas relações laborais 

na Região Autónoma da Madeira, as quais não se incluem 
no aludido âmbito de aplicação; 

 
Ponderados os elementos disponíveis relativos ao setor e 

tendo em vista o objetivo de uma justa uniformização das 
condições de trabalho, nomeadamente em matéria de 
retribuição; 

 
Deste modo verifica-se a existência de circunstâncias 

sociais e económicas que justificam a presente extensão; 
 
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 no JORAM, 
n.º 6, III Série, de 18 de março de 2019, não tendo sido 
deduzida oposição pelos interessados; 

 
Ao abrigo do disposto na alínea a) 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 nos termos previstos no art.º 514.º e do n.º 2 do 
art.º 516.º do Código do Trabalho e bem assim nos termos 
do disposto no 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 

1 - As disposições constantes do Contrato coletivo entre 
a Associação dos Agentes de Navegação de Portugal - 
AANP e outra e o Sindicato dos Trabalhadores da Marinha 
Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca 
(SIMAMEVIP) - Alteração salarial e outras, publicado no 
JORAM, III Série, n.º 6, de 18 de março de 2019, são 
tornadas aplicáveis na Região Autónoma da Madeira: 

 
a) às relações de trabalho estabelecidas entre empregadores, 

não filiados nas associações de empregadores 
outorgantes, que prossigam a atividade económica 
abrangida, e aos trabalhadores ao serviço dos mesmos, 
das profissões e categorias previstas, filiados ou não na 
associação sindical signatária. 

 
b) aos trabalhadores não filiados na associação sindical 

signatária, das profissões e categorias previstas, ao 
serviço de empregadores filiados nas associações de 
empregadores outorgantes. 

 

2 - A presente extensão não se aplica às relações de 

trabalho em que sejam parte trabalhadores filiados em 

associações sindicais não signatárias do contrato coletivo 

ora estendido, e que sejam parte outorgante em convenções 

coletivas vigentes, com o mesmo âmbito de aplicação.  

 
3 - Não são objeto de extensão as cláusulas contrárias a 

normas legais imperativas. 
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Artigo 2.º 

A presente Portaria de Extensão entra em vigor no dia 

seguinte ao da sua publicação e produz efeitos quanto à 

tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária a partir de 

1 de janeiro de 2019. 

 

Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 22 de 

abril de 2019. - A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos 

Sociais, Maria Rita Sabino Martins Gomes de Andrade. 

 
 
 
 

Aviso de Projeto de Portaria de Extensão do CCT entre a 
Associação Comercial e Industrial do Funchal - 
Câmara de Comércio e Indústria da Madeira e o 

Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e 
Atividades Metalúrgicas da Região Autónoma da 
Madeira - Para o Setor da Metalurgia e 

Metalomecânica da Região Autónoma da Madeira - 
Alteração Salarial. 

 

Nos termos e para os efeitos dos n.ºS 2 e 3 do art.º 516.º 

do Código do Trabalho, e 99.º do Código do Procedimento 

Administrativo, torna-se público que se encontra em estudo 

nos serviços competentes da Secretaria Regional da Inclusão 

e Assuntos Sociais, a eventual emissão de uma Portaria de 

Extensão do CCT entre a Associação Comercial e Industrial 

do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira e 

o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Atividades 

Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira - Para o 

Setor da Metalurgia e Metalomecânica da Região Autónoma 

da Madeira - Alteração Salarial, publicado neste JORAM. 

 
A emissão de portaria  de extensão, com âmbito limitado 

ao território da Região Autónoma da Madeira, efetua-se  ao 
abrigo do disposto no n.º 1 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), alterado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 39/2012/M, de 21 de dezembro, 
alíneas a) a d) do art.º 1.º do Decreto Lei n.º 294/78, de 22 
de setembro, e em conformidade com o disposto  no art.º 
11.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro (que aprova o 
Código do Trabalho), art.º 514.º e n.º 1 do art.º 516.º do 
Código do Trabalho. 

 
Nos termos do n.º 3 do art.º 516.º do Código do 

Trabalho, podem os interessados, nos 15 dias seguintes ao 
da publicação do presente Aviso, deduzir, por escrito, 
oposição fundamentada ao referido projeto. Têm 
legitimidade para tal, quaisquer particulares, pessoas 
singulares ou coletivas, que possam ser, ainda que 
indiretamente, afetadas pela emissão da referida Portaria de 
Extensão.  

 

Assim para os devidos efeitos se publica o projeto de 

portaria e a respetiva nota justificativa: 

 

 

 

Nota Justificativa 

No JORAM, III Série, n.º 8 de 22 de abril de 2019, é 

publicada a alteração à Convenção Coletiva de Trabalho 

referida em epígrafe. 

 

Considerando que essa convenção abrange apenas as 

relações de trabalho estabelecidas entre os sujeitos 

representados pelas associações outorgantes. 

 

Considerando a existência de idênticas relações laborais 

na Região Autónoma da Madeira, estabelecidas entre 

entidades empregadoras não filiadas na associação de 

empregadores outorgante que prosseguem a atividade 

económica abrangida e trabalhadores, das profissões e 

categorias profissionais previstas na convenção coletiva de 

trabalho, não representados pelo sindicato outorgante. 

 

Tendo em consideração os elementos disponíveis 

relativos ao setor e atendendo a que a extensão da 

convenção tem, no plano social, o efeito de uniformizar as 

condições mínimas de trabalho dos trabalhadores e, no plano 

económico, o de aproximar as condições de concorrência 

entre empresas do mesmo setor de atividade. 

 

Assim, ponderadas as circunstâncias sociais e 

económicas justificativas da extensão, nomeadamente a 

identidade ou semelhança económica e social das situações 

no âmbito da extensão e no do instrumento de 

regulamentação coletiva a que se refere, de acordo com o 

número 2 do artigo 514.º do Código do Trabalho, promove-

se a extensão à alteração do contrato coletivo de trabalho. 

      

PROJETO DE PORTARIA DE EXTENSÃO DO CCT ENTRE A 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO FUNCHAL - 

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DA MADEIRA E O 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS E 

ATIVIDADES METALÚRGICAS DA REGIÃO AUTÓNOMA 

DA MADEIRA - PARA O SETOR DA METALURGIA E 

METALOMECÂNICA DA REGIÃO AUTÓNOMA DA 

MADEIRA - ALTERAÇÃO SALARIAL. 

 

Ao abrigo do disposto no n.º 1  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), alterado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 39/2012/M, de 21 de dezembro, 

alíneas a) a d) do art.º 1.º do Decreto Lei n.º 294/78, de 22 

de setembro, e em conformidade com o disposto  no art.º 

11.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro (que aprova o 

Código do Trabalho), art.º 514.º e n.º 1 do art.º 516.º do 

Código do Trabalho,  manda o Governo Regional da 

Madeira, pela Secretária Regional da Inclusão e Assuntos 

Sociais, o seguinte: 
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Artigo 1.º 

1 - As disposições constantes do CCT entre a Associação 

Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e 

Indústria da Madeira e o Sindicato dos Trabalhadores 

Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da Região 

Autónoma da Madeira - Para o Setor da Metalurgia e 

Metalomecânica da Região Autónoma da Madeira - 

Alteração Salarial, publicado no JORAM, III Série, n.º 8 de 

22 de abril de 2019, são tornadas aplicáveis na Região 

Autónoma da Madeira:  

 
a) às relações de trabalho estabelecidas entre empregadores, 

não filiados na associação de empregadores outorgante, 

que prossigam a atividade económica abrangida, e aos 

trabalhadores ao serviço dos mesmos, das profissões e 

categorias previstas, filiados ou não na associação 

sindical signatária. 

 

b) aos trabalhadores não filiados na associação sindical 

signatária, das profissões e categorias previstas, ao 

serviço de empregadores filiados na associação de 

empregadores outorgante. 
 
2 - A presente extensão não se aplica às relações de 

trabalho em que sejam parte trabalhadores filiados em 
associações sindicais não signatárias do contrato coletivo 
ora estendido, e que sejam parte outorgante em convenções 
coletivas vigentes, com o mesmo âmbito de aplicação.  

 
3 - 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 
tabelas salariais e cláusulas de expressão pecuniária desde 1 
de janeiro de 2019, nos mesmos termos previstos na 
cláusula 2.ª do contrato coletivo de trabalho, objeto da 
presente extensão.  

 

Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 22 de 

abril de 2019. - A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos 

Sociais, Maria Rita Sabino Martins Gomes de Andrade. 

 
 
 
 
Aviso de Projeto de Portaria de Extensão do Contrato 

Coletivo de Trabalho entre a Associação dos 

Industriais e Exportadores de Bordados e Tapeçarias 
da Madeira e o Sindicato dos Trabalhadores da 
Indústria de Bordados, Tapeçarias, Têxteis e 

Artesanato da Região Autónoma da Madeira - Para o 
Setor da Indústria de Bordados e Tapeçarias da 
Madeira - Revisão da Tabela Salarial e Outras. 

 

Nos termos e para os efeitos dos n.ºS 2 e 3 do art.º 

516.º do Código do Trabalho, e 99.º do Código do 

Procedimento Administrativo, torna-se público que se 

encontra em estudo nos serviços competentes da Secretaria 

Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, a eventual emissão 

de uma Portaria de Extensão do Contrato Coletivo de 

Trabalho entre a Associação dos Industriais e Exportadores 

de Bordados e Tapeçarias da Madeira e o Sindicato dos 

Trabalhadores da Indústria de Bordados, Tapeçarias, Têxteis 

e Artesanato da Região Autónoma da Madeira - Para o Setor 

da Indústria de Bordados e Tapeçarias da Madeira - Revisão 

da Tabela Salarial e Outras, publicado neste JORAM. 

A emissão de portaria  de extensão, com âmbito 

limitado ao território da Região Autónoma da Madeira, 

efetua-se  ao abrigo do disposto no n.º 1 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), alterado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 39/2012/M, de 21 de dezembro, 

alíneas a) a d) do art.º 1.º do Decreto Lei n.º 294/78, de 22 

de setembro, e em conformidade com o disposto  no art.º 

11.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro (que aprova o 

Código do Trabalho), art.º 514.º e n.º 1 do art.º 516.º do 

Código do Trabalho. 

 
Nos termos do n.º 3 do art.º 516.º do Código do 

Trabalho, podem os interessados, nos 15 dias seguintes ao 
da publicação do presente Aviso, deduzir, por escrito, 
oposição fundamentada ao referido projeto. Têm 
legitimidade para tal, quaisquer particulares, pessoas 
singulares ou coletivas, que possam ser, ainda que 
indiretamente, afetadas pela emissão da referida Portaria de 
Extensão.  

 

Assim para os devidos efeitos se publica o projeto de 

portaria e a respetiva nota justificativa: 

 

Nota Justificativa 

No JORAM, III Série, n.º 8 de 22 de abril de 2019, é 
publicada a alteração à Convenção Coletiva de Trabalho 
referida em epígrafe. 

 
Considerando que essa convenção abrange apenas as 

relações de trabalho estabelecidas entre os sujeitos 
representados pelas associações outorgantes. 

 
Considerando a existência de idênticas relações laborais 

na Região Autónoma da Madeira, estabelecidas entre 
entidades empregadoras não filiadas na associação de 
empregadores outorgante que prosseguem a atividade 
económica abrangida e trabalhadores, das profissões e 
categorias profissionais previstas na convenção coletiva de 
trabalho, não representados pelo sindicato outorgante. 

 
Tendo em consideração os elementos disponíveis 

relativos ao setor e atendendo a que a extensão da 
convenção tem, no plano social, o efeito de uniformizar as 
condições mínimas de trabalho dos trabalhadores e, no plano 
económico, o de aproximar as condições de concorrência 
entre empresas do mesmo setor de atividade. 

 
Assim, ponderadas as circunstâncias sociais e 

económicas justificativas da extensão, nomeadamente a 
identidade ou semelhança económica e social das situações 
no âmbito da extensão e no do instrumento de 
regulamentação coletiva a que se refere, de acordo com o 
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número 2 do artigo 514.º do Código do Trabalho, promove-
se a extensão à alteração do contrato coletivo de trabalho. 
      

PROJETO DE PORTARIA DE EXTENSÃO DO CONTRATO 

COLETIVO DE TRABALHO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS 

INDUSTRIAIS E EXPORTADORES DE BORDADOS E 

TAPEÇARIAS DA MADEIRA E O SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DE BORDADOS, 

TAPEÇARIAS, TÊXTEIS E ARTESANATO DA REGIÃO 

AUTÓNOMA DA MADEIRA - PARA O SETOR DA 

INDÚSTRIA DE BORDADOS E TAPEÇARIAS DA 

MADEIRA - REVISÃO DA TABELA SALARIAL E 

OUTRAS. 

Ao abrigo do disposto no n.º 1  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), alterado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 39/2012/M, de 21 de dezembro, 
alíneas a) a d) do art.º 1.º do Decreto Lei n.º 294/78, de 22 
de setembro, e em conformidade com o disposto  no art.º 
11.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro (que aprova o 
Código do Trabalho), art.º 514.º e n.º 1 do art.º 516.º do 
Código do Trabalho,  manda o Governo Regional da 
Madeira, pela Secretária Regional da Inclusão e Assuntos 
Sociais, o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

1 - As disposições constantes do Contrato Coletivo de 
Trabalho entre a Associação dos Industriais e Exportadores 
de Bordados e Tapeçarias da Madeira e o Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria de Bordados, Tapeçarias, Têxteis 
e Artesanato da Região Autónoma da Madeira - Para o Setor 
da Indústria de Bordados e Tapeçarias da Madeira - Revisão 
da Tabela Salarial e Outras, publicado no JORAM, III Série, 
n.º 8 de 22 de abril de 2019, são tornadas aplicáveis na 
Região Autónoma da Madeira:  

 

a) às relações de trabalho estabelecidas entre empregadores, 

não filiados na associação de empregadores outorgante, 

que prossigam a atividade económica abrangida, e aos 

trabalhadores ao serviço dos mesmos, das profissões e 

categorias previstas, filiados ou não na associação 

sindical signatária. 

 

b) aos trabalhadores não filiados na associação sindical 

signatária, das profissões e categorias previstas, ao 

serviço de empregadores filiados na associação de 

empregadores outorgante. 

 
2 - A presente extensão não se aplica às relações de 

trabalho em que sejam parte trabalhadores filiados em 
associações sindicais não signatárias do contrato coletivo 
ora estendido, e que sejam parte outorgante em convenções 
coletivas vigentes, com o mesmo âmbito de aplicação.  

 

3 - 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 à 

tabela salarial desde 1 de janeiro de 2019. 

 

Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 22 de 

abril de 2019. Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, 

Maria Rita Sabino Martins Gomes de Andrade. 

 
 
 
 
Aviso de Projeto de Portaria de Extensão do Contrato 

coletivo entre a APIMPRENSA - Associação 

Portuguesa de Imprensa e a Federação dos Sindicatos 

da Indústria e Serviços - FETESE - Alteração salarial 

e outra. 

 
Nos termos e para os efeitos dos artigos 516.º n.º 2 do 

Código do Trabalho, e 99.º do Código do Procedimento 
Administrativo, e tendo presente o disposto no art.º 11.º da 
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do 
Trabalho torna-se público que se encontra em estudo nos 
serviços competentes da Secretaria Regional da Inclusão e 
Assuntos Sociais, a eventual emissão de uma Portaria de 
Extensão do Contrato coletivo entre a APIMPRENSA - 
Associação Portuguesa de Imprensa e a Federação dos 
Sindicatos da Indústria e Serviços - FETESE - Alteração 
salarial e outra, publicado no BTE, n.º 6 de 15 de fevereiro 
de 2019, e transcrito neste Jornal Oficial. 

 

A emissão de portaria  de extensão, com âmbito limitado 
ao território da Região Autónoma da Madeira, efetua-se  ao 
abrigo do disposto no n.º 2 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), alterado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 39/2012/M, de 21 de dezembro, 
alíneas a) a d) do art.º 1.º do Decreto Lei n.º 294/78, de 22 
de setembro, e em conformidade com o disposto no art.º 11.º 
da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro (que aprova o Código 
do Trabalho), art.º 514.º e n.º 1 do art.º 516.º do Código do 
Trabalho. 

 

Nos termos do n.º 3 do art.º 516.º do Código do 

Trabalho, podem os interessados, nos 15 dias seguintes ao 

da publicação do presente Aviso, deduzir, por escrito, 

oposição fundamentada ao referido projeto. Têm 

legitimidade para tal, quaisquer particulares, pessoas 

singulares ou coletivas, que possam ser, ainda que 

indiretamente, afetadas pela emissão da referida Portaria de 

Extensão.  

 

Assim para os devidos efeitos se publica o projeto de 

portaria e a respetiva nota justificativa: 
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Nota Justificativa 

No Boletim de Trabalho e Emprego, n.º 6 de 15 de 

fevereiro de 2019, foi publicada a Convenção Coletiva de 

Trabalho referida em epígrafe que é transcrita neste 

JORAM.  

 

Considerando que a referida convenção abrange apenas 

as relações de trabalho estabelecidas entre os sujeitos 

representados pelas associações outorgantes; 

 

Considerando a existência de idênticas relações laborais 

na Região Autónoma da Madeira, as quais não se incluem 

no aludido âmbito de aplicação; 

 

Ponderados os elementos disponíveis relativos ao setor e 

tendo em vista o objetivo de uma justa uniformização das 

condições de trabalho, nomeadamente em matéria de 

retribuição; 

 

Deste modo verifica-se a existência de circunstâncias 

sociais e económicas que justificam a presente extensão; 

 

PROJETO DE PORTARIA DE EXTENSÃO DO 

CONTRATO COLETIVO ENTRE A APIMPRENSA - 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE IMPRENSA E A 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DA INDÚSTRIA 

E SERVIÇOS - FETESE - ALTERAÇÃO SALARIAL 

E OUTRA. 

 

Ao abrigo do disposto na alínea a) 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 nos termos previstos no art.º 514.º e do n.º 2 do 
art.º 516.º do Código do Trabalho e bem assim nos termos 
do disposto no 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 

1 - As disposições constantes do Contrato coletivo entre 

a APIMPRENSA - Associação Portuguesa de Imprensa e a 

Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços - FETESE 

- Alteração salarial e outra, publicado no BTE, n.º 6 de 15 

de fevereiro de 2019, e transcrito neste JORAM, são 

tornadas aplicáveis na Região Autónoma da Madeira: 
 
 

a) às relações de trabalho estabelecidas entre empregadores, 

não filiados na associação de empregadores outorgante, 

que prossigam a atividade económica abrangida, e aos 

trabalhadores ao serviço dos mesmos, das profissões e 

categorias previstas, filiados ou não nas associações 

sindicais signatárias. 

b) aos trabalhadores não filiados nas associações sindicais 

signatárias, das profissões e categorias previstas, ao 

serviço de empregadores filiados na associação de 

empregadores outorgante. 

 

2 - A presente extensão não se aplica às relações de 

trabalho em que sejam parte trabalhadores filiados em 

associações sindicais não signatárias do contrato coletivo 

ora estendido, e que sejam parte outorgante em convenções 

coletivas vigentes, com o mesmo âmbito de aplicação.  

 

3 - 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 à 

tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária a partir de 

1 de janeiro de 2019. 

 

Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, aos 22 de 

abril de 2019. - A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos 

Sociais, Maria Rita Sabino Martins Gomes de Andrade. 

 
 
 

 
Convenções Coletivas do Trabalho: 

 

CCT entre a Associação Comercial e Industrial do 

Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da 

Madeira e o Sindicato dos Trabalhadores 

Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da Região 

Autónoma da Madeira - Para o Setor da Metalurgia e 

Metalomecânica da Região Autónoma da Madeira - 

Alteração Salarial. 

 

Artigo 1.º - Entre a Associação Comercial e Industrial 

do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, 

por um lado e, por outro, o Sindicato dos Trabalhadores 

Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da Região 

Autónoma da Madeira, é revisto o Contrato Coletivo de 

Trabalho para o Setor da Metalurgia e Metalomecânica da 

Região Autónoma da Madeira, publicado na II Série do 

JORAM, n.º 18, de 18 de Junho de 1979, com as alterações 

introduzidas e publicadas posteriormente, a última das quais 

na III Série do JORAM, n.º 16, de 17 de Agosto de 2018. 
 
Artigo 2.º - A revisão é como se segue: 

Cláusula 1.ª 

(Área e âmbito) 

 
1) O presente contrato aplica-se na Região Autónoma da 

Madeira e obriga, por um lado, todas as empresas 
metalúrgicas e metalomecânicas filiadas na associação 
patronal outorgante e, por outro, os trabalhadores ao seu 
serviço desde que sejam representados pela associação 
sindical outorgante. 
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2) O presente contrato aplica-se ainda (e unicamente) aos 

trabalhadores representados pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da 

Região Autónoma da Madeira, ao serviço de entidades 

patronais de empresas não metalúrgicas ou metalomecânicas 

representadas pela associação patronal referida no número 

anterior, se em relação aos mesmos não vigorar 

regulamentação de trabalho específica. 

 

3) Nas empresas que exerçam o comércio automóvel 
e/ou outras atividades comerciais, só é abrangido por este 
contrato a parte das oficinas de construção, reparação e 
assistência. 

Cláusula 2.ª 

(Vigência) 

 
1) Mantém a redação em vigor. 

 

2) As tabelas salariais constantes do Anexo I vigoram, 

respetivamente, entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro 

de 2019 (Tabela I - 2019) e entre 1 de janeiro de 2020 e 31 

de dezembro de 2020 (Tabela II - 2020). 

 

3) As cláusulas de expressão pecuniária (Cláusulas 63.ª, 

71.ª, 72.ª e 73.ª) vigoram por um período de 24 meses, salvo 

se por lei for fixado outro prazo de vigência mais favorável 

para os trabalhadores, exceto a cláusula 63.ª-A (subsídio de 

alimentação), cujo valor será atualizado a 1 de janeiro de 

2020, nos termos dela constante. 

Cláusula 63.ª 

(Condições especiais de retribuição) 

 
1 - Mantém a redação em vigor. 
 
2 - Os caixas e cobradores têm direito a um subsídio 

mensal para falhas no valor de 18,27€, que lhes será pago 
integralmente com o vencimento do mês de dezembro. 

 

3 - Mantém a redação em vigor. 
 
4 - Mantém a redação em vigor. 
 
5 - Os trabalhadores com a exceção dos Praticantes, 

terão direito a um prémio no valor de 16,65€ mensais, desde 
que habilitados com o curso das Escolas Oficiais e desde 
que esse curso tenha correspondência específica à respetiva 
profissão. 

Cláusula 63.ª - A 

(Subsídio de Alimentação) 

Por cada dia completo de trabalho efetivo, o trabalhador 

tem direito a um subsídio de alimentação no valor de 3,10€, 

podendo ser pago pelo empregador em dinheiro (numerário) 

ou em vales ou cartões de refeição. Este valor passa a ser de 

3,20€ a partir de 1 de janeiro de 2020. 

Cláusula 71.ª 

(Pequenas deslocações) 

 

1 - Mantém a redação em vigor. 

 

a)  Mantém a redação em vigor; 

b)  Ao pagamento de uma verba fixa de 5,38€, para 

cobertura de despesas correntes, desde que o tempo de 

deslocação seja superior a metade do período normal de 

trabalho diário; 

c)  Mantém a redação em vigor. 

 

Cláusula 72.ª 

 

(Grandes deslocações na Região Autónoma  

da Madeira) 

 

1 - Mantém a redação em vigor. 

 

a)  A uma verba diária fixa de 9,12€, para cobertura de 

despesas correntes; 

b)  Mantém a redação em vigor. 

 

2 - Mantém a redação em vigor. 

Cláusula 73.ª 

(Grandes deslocações fora da Região Autónoma da 
Madeira) 

1 - Mantém a redação em vigor. 

 

2 - A ajuda de custo a que se refere a alínea b) do n.º 1, 

pode, se o trabalhador assim o preferir, ser substituída por 

uma verba diária fixa de 12,35€, para cobertura de despesas 

correntes, além do pagamento das despesas de alojamento e 

alimentação. 
 
3 - Mantém redação em vigor. 
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ANEXO I 

 

TABELA DE REMUNERAÇÕES MÍNIMAS 

 

Tabela I - 2019 
 

 

 

GRAUS TABELA I 

 

TABELA II 

0 1.324,55€ 1.436,63€ 

1 1.134,45€ 1.225,62€ 

2 993,84€ 1.093,99€ 

3 963,77€ 1.043,29€ 

4 859,56€ 933,84€ 

5 838,79€ 920,81€ 

6 765,92€ 842,68€ 

7 740,73€ 814,39€ 

8 702,05€ 767,85€ 

9 669,47€ 727,12€ 

10 627,79€ 685,13€ 

11 588,72€ 642,19€ 

12 570,55€ 622,65€ 

13 560,03€ 606,99€ 

14 494,91€ 530,10€ 

15 441,57€ 474,12€ 

16 385,58€ 414,26€ 

17 330,86€ 358,15€ 

18 321,72€ 342,63€ 

19 269,61€ 289,16€ 

20 224,04€ 240,95€ 
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APRENDIZES DAS PROFISSÕES CUJO 1.º ESCALÃO SE INTEGRA NOS GRAUS 6, 7 E 8 

(OPERÁRIOS METALÚRGICOS E ELETRICISTAS) 

 

Idade  Tempo de Aprendizagem  

de  1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 

Admissão Tab. I Tab. II Tab. I Tab. II Tab. I Tab. II 

15 anos 209,77€ 234,61€ 264,49€ 276,70€ 307,45€ 325,61€ 

16 anos 257,98€ 287,22€ 307,45€ - - - 

17 anos 307,45€ 336,99€ - - - - 

 

PRATICANTES DAS PROFISSÕES, CUJO 1.º ESCALÃO SE INTEGRA NOS GRAUS 6, 7 E 8  

(OPERÁRIOS METALÚRGICOS) 

 

 

Graus 

Tabela I Tabela II 

Prat. 1.º Ano Prat. 2.º Ano Prat. 1.º Ano Prat. 2.º Ano 

6 502,79€ 575,69€ 531,41€ 626,14€ 

7 502,77€ 565,30€ 531,41€ 609,18€ 

8 442,82€ 502,79€ 478,31€ 531,41€ 

 

PRATICANTES DAS PROFISSÕES, CUJO 1.º ESCALÃO SE INTEGRA NOS GRAUS 9 E 10 

(OPERÁRIOS METALÚRGICOS) 

 

Idade Tempo de Prática 

de  1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 

Admissão Tab. I Tab. II Tab. I Tab. II Tab. I Tab. II 

Grau 9       

15 anos 247,64€ 361,68€ 320,17€ 289,13€ 320,17€ 
 

401,78€ 
 

16 anos 322,79€ 268,33€ 387,61€ 361,68€ - - 

17 anos 401,78€ 346,09€ - - - - 

Grau 10       

15 anos 222,95€ 427,73€ 322,79€ 346,09€ 387,61€ 
 

361,68€ 
 

16 anos 289,13€ 237,30€ 401,78€ 427,73€ - - 

17 anos 361,68€ 387,61€ - - - - 
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TABELA DE REMUNERAÇÕES MÍNIMAS 

Tabela II - 2020 

 

GRAUS TABELA I 

 

TABELA II 

0 1.344,42€ 1.458,18€ 

1 1.151,47€ 1.244,00€ 

2 1.008,74€ 1.110,40€ 

3 978,23€ 1.058,94€ 

4 872,46€ 947,85€ 

5 851,38€ 934,63€ 

6 777,41€ 855,32€ 

7 751,84€ 826,60€ 

8 712,58€ 779,37€ 

9 679,52€ 738,03€ 

10 637,21€ 695,41€ 

11 597,55€ 651,82€ 

12 579,11€ 631,99€ 

13 568,43€ 616,10€ 

14 502,33€ 538,05€ 

15 448,19€ 481,23€ 

16 391,36€ 420,47€ 

17 335,82€ 363,52€ 

18 326,55€ 347,77€ 

19 273,66€ 293,49€ 

20 227,40€ 244,56€ 
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APRENDIZES DAS PROFISSÕES CUJO 1.º ESCALÃO SE INTEGRA NOS GRAUS 6, 7 E 8 

(OPERÁRIOS METALÚRGICOS E ELETRICISTAS) 

 

Idade  Tempo de Aprendizagem  

de  1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 

Admissão Tab. I Tab. II Tab. I Tab. II Tab. I Tab. II 

15 anos 212,92€ 238,13€ 268,46€ 280,85€ 312,06€ 330,49€ 

16 anos 261,85€ 291,53€ 312,06€ - - - 

17 anos 312,06€ 342,04€ - - - - 

 

PRATICANTES DAS PROFISSÕES, CUJO 1.º ESCALÃO SE INTEGRA NOS GRAUS 6, 7 E 8  

(OPERÁRIOS METALÚRGICOS) 

 

Graus 
Tabela I Tabela II 

Prat. 1.º Ano Prat. 2.º Ano Prat. 1.º Ano Prat. 2.º Ano 

6 510,34€ 584,33€ 539,38€ 635,53€ 

7 510,31€ 573,78€ 539,38€ 618,32€ 

8 449,46€ 510,34€ 485,49€ 539,38€ 

 

PRATICANTES DAS PROFISSÕES, CUJO 1.º ESCALÃO SE INTEGRA NOS GRAUS 9 E 10 

(OPERÁRIOS METALÚRGICOS) 

 

Idade Tempo de Prática 

de  1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 

Admissão Tab. I Tab. II Tab. I Tab. II Tab. I Tab. II 

Grau 9       

15 anos 251,35€ 367,10€ 324,97€ 293,46€ 324,97€ 
 

407,81€ 
 

16 anos 327,63€ 272,35€ 393,42€ 367,10€ - - 

17 anos 407,81€ 351,28€ - - - - 

Grau 10       

15 anos 226,30€ 434,14€ 327,63€ 351,28€ 393,42€ 
 

367,10€ 
 

16 anos 293,46€ 240,85€ 407,81€ 434,14€ - - 

17 anos 367,10€ 393,42€ - - - - 
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Artigo 3.º - Os outorgantes declaram que estão 

abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho 
35 empregadores e 315 trabalhadores.  

 
Funchal, em 20 de março de 2019. 
 
Pela Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara 

de Comércio e Indústria da Madeira  

Duarte Carvalho, mandatário.  

Duarte Reis, mandatário 

Paulo Pereira, mandatário. 

 

Pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Atividades 
Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira 

 

José Lino Gonçalves - Membro da Direção 

Danilo Abreu Pereira - Membro da Direção 

Ernesto José Soares Bernardo - Membro da Direção 

 

Depositado em 8 de abril de 2019, a fl.ªs 69 do livro n.º 2, com 
o n.º 9/2019, nos termos do artigo 494.º do Código do Trabalho, 
aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 

 
 
 
 
 

Contrato Coletivo de Trabalho entre a Associação dos 

Industriais e Exportadores de Bordados e Tapeçarias 

da Madeira e o Sindicato dos Trabalhadores da 

Indústria de Bordados, Tapeçarias, Têxteis e 

Artesanato da Região Autónoma da Madeira - Para o 

Setor da Indústria de Bordados e Tapeçarias da 

Madeira - Revisão da Tabela Salarial e Outras.  

 

Cláusula 1.ª 

Área e âmbito 

O presente Contrato Coletivo de Trabalho, celebrado 
entre a Associação dos Industriais e Exportadores de 
Bordados e Tapeçarias da Madeira e Artesanato da Região 
Autónoma da Madeira, obriga, por um lado, as empresas 
naquela Associação inscritas e que exerçam ou venham a 
exercer as Indústrias de Bordados e Tapeçarias da Madeira, 
na Região Autónoma da Madeira, por um lado, os 
profissionais ao serviço das mesmas representadas pelo 
referido Sindicato.  

 

 

 

 

 

 

 

Cláusula 2.ª 

Vigência 

1 - O presente contrato entra em vigor nos termos legais 
e é válido por um período de um ano; enquanto não for 
denunciado por uma das partes constantes.  

 
2 - ________________________________________ 
 
3 - ________________________________________ 
 
4 - ________________________________________ 
 
5 - ________________________________________ 
 
6 - ________________________________________  
 
7 - ________________________________________  
 
8 - A tabela salarial constante do presente contrato 

produz efeitos retroativos desde 1 de janeiro de 2019.  
 

Cláusula 36.ª 
 

(Abono para falhas) 

1 - O(a) trabalhador(a) que cumulativamente com as 
funções próprias da sua Categoria Profissional desempenhe 
também as funções de caixa, terá direito a um abono para 
falhas no montante de 34,50€.  

 
2 - Igual.  
 

Cláusula 36.ª - A 

(Subsídio de Refeição) 

1 - A entidade patronal pagará a cada trabalhador, um 
subsídio de refeição no montante de 1,60€ por cada dia útil 
de trabalho, a atribuir em títulos de refeição.  

 
2 - Igual.  

 
Cláusula 85.ª 

 
As partes outorgantes, acordam em manter em vigor, nas 

partes agora não revistas, o clausulado do anterior, 
publicado no JORAM III Série n.º 15 de 02-10-13 e última 
alteração publicada no JORAM III Série, n.º 11 de 04-06-
2018. 

 

 

 

 

 

 



16    
Número 8 

22 de abril de 2019 

 

TABELA SALARIAL PARA 2019 

GRAUS 
 

CATEGORIAS ORDENADOS 
      

1 

  

703,00 € 
Gerente 

Tec. C. Org. Tapeçaria 

  

2 

  

700,00 € 

Sub-Gerente 

Tec. C. ou Cont. 

Des. C. Org. Bordados 

  

3 

  

620,00 € 
Chef. Sec. Escritório 

Guarda Livros 

  

4 

  

616,00 € 

Corp. Ling. Estrangeiras 

Desenhador Geral 

Op. Computador 1.ª 

Escriturária(o) 1.º 

  

5 

  

615,90 € 

  

Chef. Sec. S. Ind. 

Cop. Cont. Picotador 1.ª 

Fiel Materiais 

Op. Computador 2.ª 

Escriturária 2.ª 

  

6 

  

615,80 € 
Empregado Geral 1.ª 

Empregado Campo 1.ª 

  

7 

  

615,70 € 

Pic. Cont. Copiador 2.ª 

Matizadora 

Chefe Pessoal 

Modelista 

  

8 

  

615,60 € 

Empregada Geral 2.ª 

Empregado Campo 2.ª 

Escriturária 3.ª 

Costureiro(a) Espec. 

Cerzedeira(or) 

Contadora(or) 

Bordadeira Geral 1.ª 

(Tapeçaria) 

Estampadeira/Adaptadora 

Servente 

  

     

9 

Engomadeira 

615,50 € 

Lavadeira 

Estampadeira 

Verificadeira 

Preparadeira 

Costureira 
  

10 

  

615,00 € 

Consertadeira 

Dobradeira 

Recortadeira 

Bordadeira Geral 2.ª 

Tapeçarias 

  

11 

  

615,00 € 
Estagiário 2.º ano 
Praticante 2.º ano 
  

12 

  

615,00 € 
Estagiário 1.º ano 

Praticante 1.º ano 

  

13 

  

615,00 € Aprendiz 1.º semestre 

  

 

Funchal, 12 de fevereiro de 2019. 

 

Declaração 
Declaramos conforme o previsto na alínea h) do art.º 

543.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003 
de 27 de agosto, que o número de empregadores abrangidos 
pela presente Convenção Coletiva é de 37 e que os 
trabalhadores abrangidos são de 300.  

 
Pela Associação dos Industriais e Exportadores de Bordados e 

Tapeçarias da Madeira.  
 

João José Gouveia de Sousa, Mandatário. 
João Franco Abreu, Mandatário. 

 
Pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Bordados, 

Tapeçarias, Têxteis e Artesanato da RAM.  
 

Ana Paula Rodrigues, Mandatária. 
Carlos Duarte Bacanhim Viveiros. 

 
 Depositado em 8 de abril de 2019 a fl.ªs 69 do livro n.º 2, com 

o n.º 10/2019, nos termos do art.º 494.º do Código do Trabalho, 
aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 

 
 
 
 
Contrato coletivo entre a APIMPRENSA - Associação 

Portuguesa de Imprensa e a Federação dos Sindicatos 

da Indústria e Serviços - FETESE - Alteração salarial 
e outra. 

 

Alteração salarial e outras ao CCT publicado no Boletim 
do Trabalho e Emprego, n.º 29, de 8 de agosto de 2016.  

 

CAPÍTULO I 

Área, âmbito e vigência 

Cláusula 1.ª 

Área 

O presente contrato coletivo de trabalho (doravante 
CCT) aplica-se em todo o território nacional.  
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Cláusula 2.ª 

Âmbito 

1 - O presente contrato coletivo de trabalho (CCT) 
obriga, por um lado, os empregadores representados pela 
APIMPRENSA - Associação Portuguesa de Imprensa que 
sejam proprietários de quaisquer publicações, incluindo as 
eletrónicas ou digitais, independentemente da sua 
periodicidade, editadas no continente e ou nas Regiões 
Autónomas e aos trabalhadores ao seu serviço representados 
pelas organizações sindicais signatárias.  

 
2 - Para cumprimento do disposto na alínea g) do 

número 1 do artigo 492.º, conjugado com o artigo 496.º, 
ambos do Código do Trabalho, as partes outorgantes 
declaram que serão potencialmente abrangidos pela presente 
convenção coletiva de trabalho 1650 trabalhadores ao 
serviço de 240 empresas.  

 

Cláusula 3.ª 

Vigência, denúncia e revisão 

1 - O presente CCT entra em vigor no 5.º dia posterior ao 

da distribuição do Boletim do Trabalho e Emprego em que 

for publicada, vigorará pelo prazo de um ano e renova-se 

sucessivamente por igual período, podendo ser revista 

parcial ou globalmente, nos termos da lei e de protocolo 

negocial.  

 

2 - Decorrido o prazo de vigência referido no número 

anterior, pode também aplicar-se o seguinte regime:  

 

a)  Decorrido o prazo inicial de um ano, a denúncia pode ser 

feita por qualquer das partes, a todo o tempo, mediante 

comunicação escrita dirigida à outra parte, acompanhada 

de proposta negocial global;  

b)  Havendo denúncia, a convenção mantém-se em regime 
de sobrevigência nos termos e pelo prazo previstos na 
lei.  

 
3 - A tabela salarial e as cláusulas de expressão 

pecuniária vigoram de 1 de janeiro de 2019 até 31 de 
dezembro de 2019.  

 
Cláusula 37.ª 

 
Subsídio de refeição 

 
1 - O trabalhador tem direito a um subsídio diário de 

refeição equivalente a 6,00 euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 e 3- (Mantém a redação em vigor.)  
 

ANEXO I 

Tabelas de remunerações 

1 - As retribuições de base dos trabalhadores abrangidos 
por este CCT resultam da aplicação da seguinte tabela de 
remunerações mínimas:  

 

 
2 - Os estagiários auferirão uma retribuição de base 

mensal equivalente a 80 % do vencimento da categoria e 
escalão de entrada.  

 
3 - Os cargos de direção e coordenação referidos no 

anexo III, auferem remuneração que não pode ser inferior a 
quinze por cento acima da remuneração prevista para o 
técnico superior indicado no número 1 do presente anexo.  

 

Lisboa, 29 de janeiro de 2019.  

 
Pela APIMPRENSA - Associação Portuguesa de Imprensa:  

 

Joana Ramada Curto, na qualidade de mandatária. 

Pela Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços - 

FETESE, em representação dos seguintes sindicatos filiados:  

 

Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, 

Comércio, Restauração e Turismo - SITESE;  

SINDETELCO - Sindicato Democrático dos Trabalhadores 

das Comunicações e dos Media.  

 

José António de Jesus Arsénio, na qualidade de mandatário da 

FETESE. 

Manuel Joaquim Gonçalves Fernandes, na qualidade de mandatário 

da FETESE. 

Depositado em 4 de fevereiro de 2019, a fl. 81 do livro n.º 12, 
com o n.º 28/2019, nos termos do artigo 494.º do Código do 
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 

(Publicado no B.T.E., n.º 6, de 15/02/2019). 
 
 
 

 

 

 

Categorias  
Escalão  

1 

Escalão 

 2 

Escalão 

 3 

Técnico superior 775 795 815 

Técnico especialista 700 730 760 

Técnico assistente 650 665 680 

Administrativo/operacional 625 630 635 

Trabalhador serviços gerais 610 615 620 
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Acordo de Adesão entre a ARM - Água e Resíduos da 

Madeira, S.A. e o SERS - Sindicato dos Engenheiros, 

ao Acordo de Empresa celebrado entre a mesma 

Empresa e o Sindicato dos Trabalhadores da 

Administração Pública e de Entidades com Fins 

Públicos (SINTAP), Sindicato dos Trabalhadores da 

Função Pública da Região Autónoma da Madeira 

(STFP-RAM).  

 
ENTRE: 

ENTIDADES CELEBRANTES: 
 

ARM - Água e Resíduos da Madeira, S.A., pessoa coletiva 
número 509 574 513, com sede social na rua dos Ferreiros, 
n.º 148 e 150, freguesia da Sé, concelho do Funchal, com o 
capital social de 19.705.500,00 (dezanove milhões, 
setecentos e cinco mil e quinhentos euros), aqui 
representada pela Presidente do Conselho de Administração, 
Nélia Maria Sequeira de Sousa, NIF 182 829 561, e pelo 
Vice Presidente Ricardo Nuno Rodrigues Fernandes 
Manica, NIF 188 985 026, com poderes de representação da 
referida sociedade comprovados por certidão permanente do 
registo comercial com o código de acesso 8614-0508-0644, 
subscrita em 06-01-2015 e válida até 06-04-2022, doravante 
designada abreviadamente por ARM, 
 
E 

SERS - Sindicato dos Engenheiros, com sede na Avenida 
Guerra Junqueiro, n.º 30, 1.º Esquerdo, freguesia de São 
João de Deus, concelho de Lisboa, NIPC 501206914, aqui 
representado pelo Eng. Emanuel Vitorino Leitão, NIF 
202687660, com poderes de representação do referido 
sindicato, nos termos dos estatutos e da credencial 
apresentada, doravante designado abreviadamente por 
SERS; 
 
Setor de Atividade: 
 

- Gestão do sistema multimunicipal de águas e resíduos 
da Região Autónoma da Madeira. 

 
Âmbito Geográfico: 
 
- Região Autónoma da Madeira. 
 

É celebrado, nos termos do artigo 504.º do Código do 
Trabalho, o presente Acordo de Adesão, que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
PRIMEIRA 

1. Pelo presente Acordo de Adesão, o SERS adere ao 
Acordo de Empresa celebrado entre a ARM, o 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), publicado no JORAM, III Série, n.º 
24, de 28 de dezembro de 2018. 

 
2. O SERS aceita a aplicabilidade integral do referido 

Acordo de Empresa identificado no número anterior, 
incluindo os respetivos anexos, aos seus filiados com 
vínculo laboral à ARM, sem qualquer reserva e alteração do 
respetivo conteúdo. 
 

SEGUNDA 
Nos termos do disposto na alínea g) do número 1 do artigo 
492.º e da alínea c) do número 4 do artigo 494.º, ambas do 
Código do Trabalho, as Partes declaram que, em 
consequência da presente adesão, ficarão potencialmente 
abrangidos pelo Acordo de Empresa cerca de 9 
trabalhadores filiados no SERS. 

 
TERCEIRA 

O presente Acordo de Adesão entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação no JORAM, acompanhando a 
vigência e eventuais vicissitudes do Acordo de Empresa 
identificado no n.º 1 da Cláusula Primeira. 
  

Feito em triplicado, no Funchal, aos dias 22 de março de 2019. 
 

Pela ARM-Águas e Resíduos da Madeira, S.A.: 
 

Nélia Maria Sequeira de Sousa 
Ricardo Nuno Rodrigues Fernandes Manica 

 
SERS - Sindicato dos Engenheiros (SERS): 

 
Emanuel Vitorino Leitão 

 
Depositado em 29 de março de 2019, a fl.ªs 69 do livro n.º 2, 

com o n.º 11/2019, nos termos do artigo 494.º do Código do 
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 
 

 

 
Organizações do trabalho: 

 
Representantes dos Trabalhadores para a segurança 

e a saúde no trabalho: 

 
Convocatória: 
 

SAIPEM - Portugal Comércio Marítimo, SU, LDA. - 
Convocatória. 

 
Nos termos do artigo 28.º n.º 1, alínea a), da Lei n.º 

102/2009, de 10 de setembro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 3/2014, de 28 de janeiro, procede-se à publicação da 
comunicação efetuada pelos trabalhadores da SAIPEM - 
Portugal Comércio Marítimo, SU, Lda, ao abrigo do n.º 3 do 
artigo 27.º da lei supra-referida e recebida na Direção 
Regional do Trabalho e Ação Inspetiva, a 22 de março de 
2019, relativa à promoção da eleição dos representantes dos 
Trabalhadores para a segurança e a saúde no trabalho da 
SAIPEM - Portugal Comércio Marítimo, SU, Lda. 

 
“ Nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 27.º da 

Lei 102/2009, de 10 de setembro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, os trabalhadores informam 
V. Ex.ªs que vai levar a efeito a eleição para os 
representantes dos Trabalhadores para a Segurança e a 
Saúde no Trabalho na SAIPEM - Portugal Comércio 
Marítimo, SU, Lda, sita à Plataforma 2A, Pavilhão R da 
Zona Franca e Industrial do Caniçal, no dia 19 de junho de 
2019.” 

 
Publicação no Jornal Oficial da Região autónoma da 

Madeira, III série, n.º 8, de 22 de abril de 2019, nos termos 
do artigo 28.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro. 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 
Regional da Administração da Justiça. 

 

Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:  
 Uma lauda ...................... €15,91 cada €15,91; 
 Duas laudas .................... €17,34 cada €34,68; 
 Três laudas ..................... €28,66 cada €85,98; 
 Quatro laudas ................. €30,56 cada €122,24; 
 Cinco laudas ................... €31,74 cada €158,70; 
 Seis ou mais laudas ......... €38,56 cada €231,36 
 

 A estes valores acresce o imposto devido. 

 
Números e Suplementos - Preço por página € 0,29 

 
  Anual Semestral 

 Uma Série ............................... €27,66 €13,75; 

 Duas Séries ............................. €52,38 €26,28; 

 Três Séries .............................. €63,78 €31,95; 

 Completa ................................ €74,98 €37,19. 

 
A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido. 

 

Direção Regional do Trabalho e da Ação Inspetiva 

Departamento do Jornal Oficial 

Número 181952/02 

Preço deste número: €6,09 (IVA incluído) 
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