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 MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Portaria n.º 926/2009
de 19 de Agosto

As alterações do contrato colectivo de trabalho entre a 
ITA — Associação Portuguesa dos Industriais de Tripas 
e Afins e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e 
Comércio de Carnes do Sul, publicadas no Boletim do 
Trabalho e Emprego, n.º 10, de 15 de Março de 2009, com 
rectificação publicada no mesmo Boletim, n.º 13, de 8 de 
Abril de 2009, abrangem as relações de trabalho entre em-
pregadores e trabalhadores representados pelas associações 
que as outorgaram, que nos distritos de Castelo Branco, 
Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja 
e Faro exerçam a actividade de indústria de tripas.

As associações subscritoras requereram a extensão das 
referidas alterações a todas as empresas não filiadas nas 
associações de empregadores outorgantes que prossigam 
a actividade regulada na área e no âmbito da convenção.

Não foi possível apurar o impacte da extensão porque 
os quadros de pessoal de 2006 abrangem o universo de 
trabalhadores que exercem funções no sector de actividade 
da indústria de tripas, por referência ao território nacional 
e a convenção apenas se aplica em alguns distritos do 
território do continente.

A convenção actualiza, ainda, o subsídio de refeição em 
5,1 %. Não se dispõe de dados estatísticos que permitam 
avaliar o impacte desta prestação. Considerando a finali-
dade da extensão e que a mesma foi objecto de extensões 
anteriores, justifica -se incluí -la na extensão.

Com vista a aproximar os estatutos laborais dos traba-
lhadores e as condições de concorrência entre as empresas 
do sector de actividade abrangido, a extensão assegura para 
a tabela salarial e para o subsídio de refeição retroactivi-
dade idêntica à da convenção.

A extensão da convenção tem, no plano social, o efeito 
de uniformizar as condições mínimas de trabalho dos tra-
balhadores e, no plano económico, o de aproximar as con-
dições de concorrência entre empresas do mesmo sector.

Foi publicado o aviso relativo à presente extensão no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 23, de 22 de Junho 
de 2009, à qual não foi deduzida oposição por parte dos 
interessados.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro do Trabalho e da So-

lidariedade Social, ao abrigo do artigo 514.º e do n.º 1 do 
artigo 516.º do Código do Trabalho, o seguinte:

Artigo 1.º

As condições de trabalho constantes das alterações do 
contrato colectivo de trabalho entre a ITA — Associação 
Portuguesa dos Industriais de Tripas e Afins e o Sindicato 
dos Trabalhadores da Indústria e Comércio de Carnes do 
Sul, publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 10, 
de 15 de Março de 2009, com rectificação publicada no 
mesmo Boletim, n.º 13, de 8 de Abril de 2009, são esten-
didas, nos distritos de Castelo Branco, Leiria, Santarém, 
Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não filia-
dos na associação de empregadores outorgante que exer-
çam a actividade de indústria de tripas e trabalhadores ao 

seu serviços das profissões e categorias profissionais nelas 
previstas;

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados 
na associação de empregadores outorgante que exerçam 
as actividades económicas referidas na alínea anterior e 
trabalhadores ao seu serviço das mesmas profissões e ca-
tegorias profissionais não representados pela associação 
sindical outorgante.

Artigo 2.º
1 — A presente portaria entra em vigor no 5.º dia após 

a sua publicação no Diário da República.
2 — A tabela salarial e os valores das cláusulas de con-

teúdo pecuniário produzem efeitos desde 1 de Janeiro de 
2009.

3 — Os encargos resultantes da retroactividade poderão 
ser satisfeitos em prestações mensais de igual valor, com 
início no mês seguinte ao da entrada em vigor da presente 
portaria, correspondendo cada prestação a dois meses de 
retroactividade ou fracção e até ao limite de quatro.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, José 
António Fonseca Vieira da Silva, em 31 de Julho de 2009. 

 Portaria n.º 927/2009
de 19 de Agosto

As alterações do contrato colectivo de trabalho entre a 
AIPAN — Associação dos Industriais de Panificação, Pas-
telaria e Similares do Norte e a FESAHT — Federação dos 
Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria 
e Turismo de Portugal e outras (sectores de fabrico, expe-
dição e vendas, apoio e manutenção, Norte), publicadas no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 9, de 8 de Março de 
2009, abrangem as relações de trabalho entre empregadores 
que se dediquem à actividade industrial e ou comercial, 
em estabelecimentos simples ou polivalentes ou mistos, no 
âmbito da panificação e ou da pastelaria e ou similares, em 
estabelecimentos que usam as consagradas denominações 
«padaria», «pastelaria», «padaria/pastelaria», «estabeleci-
mento especializado de venda de pão e produtos afins», 
«boutique de pão quente», «confeitaria», «cafetaria» e 
«geladaria», com ou sem «terminais de cozedura», e tra-
balhadores ao seu serviço, uns e outros representados pelas 
associações que os outorgaram.

A FESAHT — Federação dos Sindicatos da Agricultura, 
Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal 
requereu a extensão do CCT às relações de trabalho entre 
empregadores e trabalhadores não representados pelas 
associações outorgantes e que na área da convenção se 
dediquem à mesma actividade.

A convenção actualiza a tabela salarial. O estudo de 
avaliação do impacte da extensão da tabela salarial teve por 
base as retribuições efectivas praticadas nos sectores abran-
gidos pela convenção, apuradas pelos quadros de pessoal 
de 2006 e actualizadas com base no aumento percentual 
médio das tabelas salariais das convenções publicadas nos 
anos intermédios. Os trabalhadores a tempo completo dos 
sectores abrangidos pela convenção, com exclusão dos 
praticantes, aprendizes e do residual (que inclui o igno-
rado), são 8228, dos quais 4944 (68 %) auferem retribui-
ções inferiores às convencionais, sendo que 804 (11,1 %) 
auferem retribuições inferiores às da convenção em mais 
de 9,6 %. São as empresas dos escalões até 20 trabalhado-
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res que empregam o maior número de trabalhadores com 
retribuições inferiores às convencionais.

A convenção actualiza, ainda, o subsídio de refeição, 
com um acréscimo de 2,7 %. Não se dispõe de dados es-
tatísticos que permitam avaliar o impacte desta prestação. 
Considerando a finalidade da extensão e que a mesma 
prestação foi objecto de extensões anteriores, justifica -se 
incluí -la na extensão.

O nível I do «horário normal» e do «horário especial» 
da tabela salarial constante do anexo III consagra valores 
inferiores à retribuição mínima mensal garantida em vigor. 
No entanto, a retribuição mínima mensal garantida pode 
ser objecto de reduções relacionadas com o trabalhador, de 
acordo com o artigo 275.º do Código do Trabalho. Deste 
modo, as referidas retribuições da tabela salarial apenas 
são objecto de extensão para abranger situações em que a 
retribuição mínima mensal garantida resultante da redução 
seja inferior àquelas.

Os sectores da confeitaria, cafetaria e da pastelaria, nos 
distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Guarda, 
Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, têm convenções 
colectivas próprias celebradas por outras associações de 
empregadores. Duas das convenções têm sido objecto de 
extensão. Nestas circunstâncias, naqueles sectores, a ex-
tensão só se aplica às relações de trabalho em que sejam 
parte empresas filiadas na associação de empregadores 
outorgante. Tem -se, também, em consideração a existência, 
na área da convenção, de outras convenções colectivas de 
trabalho aplicáveis à indústria e comércio de panificação, 
celebradas por distintas associações de empregadores.

Com vista a aproximar os estatutos laborais dos traba-
lhadores e as condições de concorrência entre empresas 
dos sectores de actividade abrangidos, a extensão assegura 
para a tabela salarial e para o subsídio de refeição retroac-
tividade idêntica à da convenção.

A extensão da convenção tem, no plano social, o efeito 
de uniformizar as condições mínimas de trabalho dos tra-
balhadores e, no plano económico, o de aproximar as con-
dições de concorrência entre empresas do mesmo sector.

Foi publicado o aviso relativo à presente extensão no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 24, de 29 de Junho 
de 2009, ao qual não foi deduzida oposição por parte dos 
interessados.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro do Trabalho e da So-

lidariedade Social, ao abrigo do artigo 514.º e do n.º 1 do 
artigo 516.º do Código do Trabalho, o seguinte:

Artigo 1.º

1 — As condições de trabalho constantes das altera-
ções do CCT entre a AIPAN — Associação dos Indus-
triais de Panificação, Pastelaria e Similares do Norte e 
a FESAHT — Federação dos Sindicatos da Agricultura, 
Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal e 
outras (sectores de fabrico, expedição e vendas, apoio e 
manutenção, Norte), publicadas no Boletim do Trabalho 
e Emprego, n.º 9, de 8 de Março de 2009, são estendidas, 
nos concelhos de Arouca, Castelo de Paiva, Espinho e 
Feira (distrito de Aveiro), Vila Nova de Foz Côa (distrito da 
Guarda), Armamar, Cinfães, Lamego, Resende, São João 
da Pesqueira e Tabuaço (distrito de Viseu) e nos distritos de 
Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não fi-
liados na associação de empregadores outorgante que se 

dediquem à indústria e comércio de panificação e traba-
lhadores ao seu serviço, das profissões e categorias pro-
fissionais nelas previstas;

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados 
na associação de empregadores outorgante que exerçam 
as actividades abrangidas pela convenção e trabalhadores 
ao seu serviço, das profissões e categorias profissionais 
previstas na convenção, não representados pelas associa-
ções sindicais outorgantes.

2 — O disposto na alínea a) do número anterior não 
se aplica às relações de trabalho em que sejam parte em-
pregadores filiados na ACIP — Associação do Comércio 
e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares e na 
Associação dos Industriais de Panificação de Lisboa.

3 — As retribuições do nível I da tabela salarial cons-
tante do anexo III da convenção apenas são objecto de 
extensão em situações em que sejam superiores à retribui-
ção mínima mensal garantida resultante de redução rela-
cionada com o trabalhador, de acordo com o artigo 275.º 
do Código do Trabalho.

Artigo 2.º
1 — A presente portaria entra em vigor no 5.º dia após 

a sua publicação no Diário da República.
2 — A tabela salarial e o valor do subsídio de refeição 

produzem efeitos desde 1 de Janeiro de 2009.
3 — Os encargos resultantes da retroactividade podem 

ser satisfeitos em prestações mensais, de igual valor, com 
início no mês seguinte ao da entrada em vigor da presente 
portaria, correspondendo cada prestação a dois meses de 
retroactividade ou fracção e até ao limite de quatro.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, 
José António Fonseca Vieira da Silva, em 31 de Julho 
de 2009. 

 Portaria n.º 928/2009
de 19 de Agosto

As alterações do contrato colectivo de trabalho entre a 
ANESM — Associação Nacional de Empresas de Serviços 
de Merchandising e a FETESE — Federação dos Sindica-
tos dos Trabalhadores de Serviços, publicadas no Boletim 
do Trabalho e Emprego, n.º 6, de 15 de Fevereiro de 2009, 
abrangem as relações de trabalho entre empregadores que 
se dediquem à actividade de prestação de serviços de mer-
chandising e field marketing e trabalhadores ao seu serviço 
representados pela associação sindical outorgante.

As associações signatárias solicitaram a extensão das 
referidas alterações da convenção às relações de trabalho 
entre empregadores e trabalhadores não representados 
pelas associações outorgantes e que, no território nacional, 
se dediquem à mesma actividade.

Não foi possível proceder ao estudo do impacte da extensão 
da tabela salarial em virtude da primeira convenção entre estes 
outorgantes datar de 2007 e de o apuramento estatístico dos 
quadros de pessoal disponível se reportar a 2006.

A convenção actualiza, ainda, o subsídio de refeição 
em 4 %. Não se dispõe de dados estatísticos que permitam 
avaliar o impacte desta prestação. Atendendo ao valor da 
actualização e porque a mesma prestação foi objecto de 
extensão anterior, justifica -se incluí -la na extensão.

Tem -se em consideração que os trabalhadores filiados 
em sindicatos associados na FEPCES — Federação Portu-
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guesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços 
foram excluídos da extensão do contrato colectivo de traba-
lho inicial, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 
1.ª série, n.º 28, de 29 de Julho de 2007, em consequência 
da oposição deduzida pela referida federação sindical, 
não lhes sendo aplicáveis as condições de trabalho nele 
previstas. Inserindo -se as actuais alterações num acordo 
global de condições de trabalho, os referidos trabalhadores 
são excluídos da presente extensão.

Com vista a aproximar os estatutos laborais dos traba-
lhadores e as condições de concorrência entre as empresas 
do sector de actividade abrangido pela convenção, a ex-
tensão assegura para a tabela salarial e para o subsídio de 
refeição retroactividade idêntica à da convenção.

Embora a convenção tenha área nacional, a extensão de 
convenções colectivas nas Regiões Autónomas compete 
aos respectivos Governos Regionais, pelo que a extensão 
apenas é aplicável no território do continente.

A extensão da convenção tem, no plano social, o efeito 
de uniformizar as condições mínimas de trabalho dos tra-
balhadores e, no plano económico, o de aproximar as con-
dições de concorrência entre empresas do mesmo sector.

Foi publicado o aviso relativo à presente extensão no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 24, de 29 de Junho 
de 2009, ao qual não foi deduzida oposição por parte dos 
interessados.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro do Trabalho e da So-

lidariedade Social, ao abrigo do artigo 514.º e do n.º 1 do 
artigo 516.º do Código do Trabalho, o seguinte:

Artigo 1.º
1 — As condições de trabalho constantes do contrato 

colectivo de trabalho entre a ANESM — Associação Na-
cional de Empresas de Serviços de Merchandising e a 
FETESE — Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores 
de Serviços, publicadas no Boletim do Trabalho e Em-
prego, n.º 6, de 15 de Fevereiro de 2009, são estendidas, 
no território do continente:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não 
filiados na associação de empregadores outorgante que 
exerçam a actividade de prestação de serviços de mer-
chandising e field marketing e trabalhadores ao seu ser-
viço, das profissões e categorias profissionais previstas 
na convenção;

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados 
na associação de empregadores outorgante que exerçam a 
actividade económica referida na alínea anterior e traba-
lhadores ao seu serviço, das profissões e categorias pro-
fissionais previstas na convenção, não representados pela 
associação sindical outorgante.

2 — O disposto no número anterior não se aplica a 
trabalhadores filiados em sindicatos associados na FEP-
CES — Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comér-
cio, Escritórios e Serviços.

Artigo 2.º
1 — A presente portaria entra em vigor no 5.º dia após 

a sua publicação no Diário da República.
2 — A tabela salarial e o valor do subsídio de refeição 

produzem efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2009.
3 — Os encargos resultantes da retroactividade podem 

ser satisfeitos em prestações mensais de igual valor, com 

início no mês seguinte ao da entrada em vigor da presente 
portaria, correspondendo cada prestação a dois meses de 
retroactividade ou fracção e até ao limite de quatro.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, 
José António Fonseca Vieira da Silva, em 31 de Julho 
de 2009. 

 Portaria n.º 929/2009
de 19 de Agosto

As alterações do contrato colectivo de trabalho entre a FE-
NAME — Federação Nacional do Metal e o SERS — Sindi-
cato dos Engenheiros e outro, publicadas no Boletim do Tra-
balho e Emprego, n.º 4, de 29 de Janeiro de 2009, abrangem 
as relações de trabalho entre empregadores que prossigam 
a actividade no sector metalúrgico e metalomecânico e tra-
balhadores ao seu serviço representados pelas associações 
que as outorgaram.

As associações subscritoras requereram a extensão das 
alterações a todas as empresas não filiadas nas associa-
ções de empregadores representadas pela federação de 
empregadores outorgante, que na área da sua aplicação 
pertençam ao mesmo sector económico e aos trabalhado-
res ao seu serviço não filiados nas associações sindicais 
outorgantes.

A convenção actualiza as tabelas salariais. O estudo 
de avaliação do impacte da extensão das tabelas salariais 
teve por base as retribuições efectivas praticadas no sector 
abrangido pela convenção, apuradas pelos quadros de pes-
soal de 2006, actualizadas com base no aumento percentual 
médio das tabelas salariais das convenções publicadas nos 
anos de 2007 e 2008. Os trabalhadores a tempo completo 
do sector abrangido pela convenção, com exclusão de 
aprendizes e praticantes, são cerca de 649, dos quais 79 
(12,2 %) auferem retribuições inferiores às convencionais, 
sendo que 65 (10 %) auferem retribuições inferiores às da 
convenção em mais de 6,8 %. São as empresas de dimen-
são superior a 20 trabalhadores que empregam o maior 
número de trabalhadores com retribuições inferiores às 
convencionais.

A convenção actualiza, ainda, o subsídio de refeição, 
em 6,2 %, o subsídio para grandes deslocações no País e 
no estrangeiro e o seguro do pessoal deslocado, em 5,6 %. 
Não se dispõe de dados estatísticos que permitam avaliar 
o impacte destas prestações. Considerando a finalidade 
da extensão e que as mesmas prestações foram objecto de 
extensões anteriores, justifica -se incluí -las na extensão.

Com vista a aproximar os estatutos laborais dos traba-
lhadores e as condições de concorrência entre as empresas 
do sector de actividade abrangido, a extensão assegura para 
as tabelas salariais retroactividade idêntica à da convenção 
e para o subsídio de refeição uma produção de efeitos a 
partir do dia 1 do mês seguinte ao da entrada em vigor da 
convenção. As compensações das despesas de deslocações 
e o seguro do pessoal deslocado previstos, respectivamente, 
nas cláusulas 24.ª, 25.ª e 28.ª, indexadas às tabelas salariais, 
não são objecto de retroactividade, uma vez que se desti-
nam a compensar despesas já efectuadas para assegurar a 
prestação do trabalho.

A AIMMAP — Associação dos Industriais Metalúrgi-
cos, Metalomecânicos e Afins de Portugal é outorgante 
do contrato colectivo de trabalho publicado no Boletim 
do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 39, de 22 Agosto de 
1992, com as últimas alterações publicadas no Boletim do 
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Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 31, de 22 de Agosto de 
1994. Considerando que o regulamento de extensão não 
pode ser emitido no âmbito de instrumentos de regula-
mentação colectiva de trabalho negociais e que as mesmas 
convenções foram oportunamente objecto de extensão, 
procede -se à exclusão dos empregadores filiados na refe-
rida associação de empregadores.

A extensão das alterações 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 as empresas 
do mesmo sector.

Embora a convenção tenha área nacional, a extensão das 
convenções colectivas nas Regiões Autónomas compete 
aos respectivos Governos Regionais, pelo que a presente 
extensão apenas se aplica no território do continente.

Foi publicado o aviso relativo à presente extensão no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 24, de 29 de Junho 
de 2009, ao qual não foi deduzida oposição por parte dos 
interessados.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro do Trabalho e da So-

lidariedade Social, ao abrigo do artigo 514.º e no n.º 1 do 
artigo 516.º do Código do Trabalho, o seguinte:

Artigo 1.º
1 — As condições de trabalho constantes das alterações 

do contrato colectivo de trabalho entre a FENAME — Fe-
deração Nacional do Metal e o SERS — Sindicato dos 
Engenheiros e outro, publicadas no Boletim do Trabalho 
e Emprego, n.º 4, de 29 de Janeiro de 2009, são estendidas 
no território do continente:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não filiados 
nas associações de empregadores inscritas na federação de 
empregadores outorgante que prossigam a actividade no sec-
tor metalúrgico e metalomecânico e trabalhadores ao seu ser-
viço das profissões e categorias profissionais nelas previstas;

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados 
nas associações de empregadores inscritas na federação de 
empregadores outorgante, que exerçam a actividade econó-
mica mencionada na alínea anterior e trabalhadores ao seu 
serviço das referidas profissões e categorias profissionais 
não filiados nas associações sindicais outorgantes.

2 — A presente extensão não é aplicável aos emprega-
dores filiados na AIMMAP — Associação dos Industriais 
Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal.

Artigo 2.º
1 — A presente portaria entra em vigor no 5.º dia após 

a sua publicação no Diário da República.
2 — As tabelas salariais produzem efeitos desde 1 de No-

vembro de 2008 e o valor do subsídio de refeição, previsto 
na cláusula 8.ª, produz efeitos desde 1 de Março de 2009.

3 — São excluídas da retroactividade prevista no n.º 2 
as cláusulas 24.ª, 25.ª e 28.ª

4 — Os encargos resultantes da retroactividade podem 
ser satisfeitos em prestações mensais de igual valor, com 
início no mês seguinte ao da entrada em vigor da presente 
portaria, correspondendo cada prestação a dois meses de 
retroactividade ou fracção e até ao limite de cinco.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, José 
António Fonseca Vieira da Silva, em 31 de Julho de 2009. 

 Portaria n.º 930/2009
de 19 de Agosto

As alterações do contrato colectivo de trabalho entre a 
ACILIS — Associação Comercial e Industrial de Leiria, 
Batalha e Porto de Mós e outras e o CESP — Sindicato 
dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Servi-
ços de Portugal, publicadas no Boletim do Trabalho 
e Emprego, n.º 1, de 8 de Janeiro de 2009, abrangem 
as relações de trabalho entre empregadores que se de-
diquem ao comércio a retalho e trabalhadores ao seu 
serviço, uns e outros representados pelas associações 
que as outorgaram.

As associações subscritoras requereram a extensão das 
referidas alterações a todas as empresas não filiadas nas 
associações de empregadores outorgantes que se dediquem 
à mesma actividade no distrito de Leiria e aos trabalha-
dores ao seu serviço de todas as profissões e categorias 
profissionais nele previstas, representados pela associação 
sindical outorgante.

A convenção actualiza a tabela salarial. O estudo de 
avaliação do impacte da extensão da tabela salarial teve por 
base as retribuições efectivas praticadas no sector abran-
gido pela convenção apuradas pelos quadros de pessoal de 
2006 e actualizadas com base no aumento percentual médio 
ponderado registado pelas tabelas salariais das convenções 
publicadas nos anos de 2007 e de 2008. Os trabalhadores 
a tempo completo do sector, com exclusão dos aprendizes 
e praticantes, são cerca de 7333, dos quais 2064 (28,2 %) 
auferem retribuições inferiores às da convenção, sendo 
que 1018 (13,9 %) auferem retribuições inferiores às con-
vencionais em mais de 6,9 %. São as empresas do escalão 
até 10 trabalhadores que empregam o maior número de 
trabalhadores com retribuições inferiores às da convenção.

A convenção actualiza, ainda, o subsídio de refeição 
em 4 %. Não se dispõe de dados estatísticos que permitam 
avaliar o impacte desta prestação. Considerando a finali-
dade da extensão e que a mesma prestação foi objecto de 
extensões anteriores, justifica -se incluí -la na extensão.

As retribuições previstas na tabela salarial relativas aos 
níveis XIII, XIV e XV são inferiores à retribuição mínima men-
sal garantida em vigor. No entanto, a retribuição mínima 
mensal garantida pode ser objecto de reduções relacionadas 
com o trabalhador, de acordo com o artigo 275.º do Código 
do Trabalho. Deste modo, as referidas retribuições da ta-
bela salarial apenas são objecto de extensão para abranger 
situações em que a retribuição mínima mensal garantida 
resultante da redução seja inferior àquelas.

A área da convenção abrange, apenas, os concelhos 
de Alcobaça, Ansião, Batalha, Bombarral, Caldas da 
Rainha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Óbidos, Pe-
niche, Pombal e Porto de Mós (área das associações de 
empregadores outorgantes). As extensões anteriores da 
convenção abrangeram os concelhos de Alvaiázere e de 
Figueiró dos Vinhos por inexistir enquadramento asso-
ciativo para a actividade considerada, enquanto a exis-
tência de associações de empregadores representativas 
da actividade abrangida pela convenção nos concelhos 
de Castanheira de Pêra e de Pedrógão Grande invia-
bilizou a extensão das convenções anteriores. Nestes 
últimos concelhos, as condições de trabalho aplicáveis 
ao comércio retalhista são as constantes do contrato 
colectivo de trabalho publicado no Boletim do Trabalho 
e Emprego, 1.ª série, n.º 2, de 15 de Janeiro de 1983, 
objecto de extensão por portaria publicada no mesmo 
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Boletim, n.º 20, de 29 de Maio de 1983. Considerando 
a desactualização das condições de trabalho aplicáveis 
nos referidos concelhos e que o Código do Trabalho 
revisto permite a extensão de convenção colectiva a 
empregadores e a trabalhadores integrados no mesmo 
âmbito sectorial e profissional, não sendo impeditiva da 
extensão em área geográfica diferente a existência de 
associações de empregadores ou sindicais, a presente 
extensão abrange os concelhos de Castanheira de Pêra 
e de Pedrógão Grande, sem abranger o âmbito da con-
venção neles existente de acordo com o artigo 515.º do 
Código do Trabalho. Por outro lado, relativamente a 
estes concelhos, por se revelar instrumental da presente 
extensão, procede -se igualmente à extensão das condi-
ções de trabalho constantes das convenções colectivas 
de trabalho anteriores em vigor, desde a última revisão 
global, publicada no referido Boletim, n.º 22, de 15 de 
Junho de 1996, aplicáveis ao comércio retalhista nos 
restantes concelhos do distrito de Leiria.

As extensões anteriores desta convenção não abrange-
ram as relações de trabalho tituladas por empregadores 
não filiados nas associações de empregadores outor-
gantes com actividade em estabelecimentos qualifica-
dos como unidades comerciais de dimensão relevante, 
segundo o critério do Decreto -Lei n.º 218/97, de 20 de 
Agosto, as quais eram abrangidas pelo contrato colectivo 
de trabalho entre a APED — Associação Portuguesa 
de Empresas de Distribuição e diversas associações 
sindicais e pelas respectivas extensões, situação que 
se mantém.

Considera -se conveniente manter a distinção entre pe-
queno/médio comércio a retalho e a grande distribuição, 
adoptada pelas extensões anteriores, embora a legislação 
em que se baseia tenha sido revogada, porque a presente 
extensão respeita a uma revisão parcial da convenção. 
Deste modo, a extensão das alterações da convenção não 
abrange as empresas não filiadas nas associações de em-
pregadores outorgantes, desde que se verifique uma das 
seguintes condições:

De comércio a retalho alimentar ou misto, que dispo-
nham de uma área de venda contínua de comércio a retalho 
alimentar igual ou superior a 2000 m²;

De comércio a retalho não alimentar, que disponham de 
uma área de venda contínua igual ou superior a 4000 m²;

De comércio a retalho alimentar ou misto, caso a em-
presa ou o grupo a que pertença tenha, a nível nacional, 
uma área de venda acumulada de comércio a retalho ali-
mentar igual ou superior a 15 000 m²;

De comércio a retalho não alimentar, caso a empresa ou 
o grupo a que pertença tenha, a nível nacional, uma área 
de venda acumulada igual ou superior a 25 000 m².

Com vista a aproximar os estatutos laborais dos traba-
lhadores e as condições de concorrência entre as empresas 
do sector de actividade abrangido, a extensão assegura para 
a tabela salarial e para as cláusulas de conteúdo pecuniário 
retroactividade idêntica à da convenção.

A extensão da convenção tem, no plano social, o efeito 
de uniformizar as condições mínimas de trabalho dos tra-
balhadores e, no plano económico, o de aproximar as con-
dições de concorrência entre empresas do mesmo sector.

Foi publicado o aviso relativo à presente extensão no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 24, de 29 de Junho 
de 2009, ao qual não foi deduzida oposição por parte dos 
interessados.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro do Trabalho e da So-

lidariedade Social, ao abrigo do artigo 514.º e do n.º 1 do 
artigo 516.º do Código do Trabalho, o seguinte:

Artigo 1.º
1 — As condições de trabalho constantes das alterações 

do contrato colectivo de trabalho entre a ACILIS — Asso-
ciação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de 
Mós e outras e o CESP — Sindicato dos Trabalhadores do 
Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, publicadas 
no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 1, de 8 de Janeiro 
de 2009, são estendidas no distrito de Leiria:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não fi-
liados nas associações de empregadores outorgantes que 
exerçam a actividade económica abrangida pela convenção 
e trabalhadores ao seu serviço das categorias profissionais 
nela previstas;

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados 
nas associações de empregadores outorgantes que exerçam 
actividade económica referida na alínea anterior e trabalha-
dores ao seu serviço das referidas profissões e categorias 
profissionais não filiados no sindicato outorgante.

2 — As condições de trabalho em vigor constantes dos 
contratos colectivos de trabalho publicados no Boletim do 
Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.os 22, de 15 de Junho de 
1996, 30, de 15 de Agosto de 1997, 29, de 8 de Agosto de 
1998, 32, de 29 de Agosto de 2000, e 45, de 8 de Dezem-
bro de 2004, são estendidas nos concelhos de Castanheira 
de Pêra e de Pedrógão Grande às relações de trabalho 
entre empregadores que exerçam a actividade económica 
abrangida pela convenção e trabalhadores ao seu serviço 
das categorias profissionais nela previstas.

3 — As retribuições relativas aos níveis XIII, XIV e XV 
apenas são objecto de extensão em situações em que sejam 
superiores à retribuição mínima mensal garantida resultante 
da redução relacionada com o trabalhador, de acordo com 
o artigo 275.º do Código do Trabalho.

4 — A presente extensão não se aplica a empresas não fi-
liadas nas associações de empregadores outorgantes desde 
que se verifique uma das seguintes condições:

Sendo de comércio a retalho alimentar ou misto, dispo-
nham de uma área de venda contínua de comércio a retalho 
alimentar igual ou superior a 2000 m²;

Sendo de comércio a retalho não alimentar, dispo-
nham de uma área de venda contínua igual ou superior 
a 4000 m²;

Sendo de comércio a retalho alimentar ou misto, perten-
centes a empresa ou grupo que tenha, a nível nacional, uma 
área de venda acumulada de comércio a retalho alimentar 
igual ou superior a 15 000 m²;

Sendo de comércio a retalho não alimentar, pertencentes 
a empresa ou grupo que tenha, a nível nacional, uma área 
de venda acumulada igual ou superior a 25 000 m².

Artigo 2.º
1 — A presente portaria entra em vigor no 5.º dia após 

a sua publicação no Diário da República.
2 — A tabela salarial e o valor do subsídio de refeição 

produzem efeitos desde 1 de Janeiro de 2008.
3 — Os encargos resultantes da retroactividade podem 

ser satisfeitos em prestações mensais de igual valor, com 
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início no mês seguinte ao da entrada em vigor da presente 
portaria, correspondendo cada prestação a dois meses de 
retroactividade ou fracção e até ao limite de seis.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, 
José António Fonseca Vieira da Silva, em 31 de Julho 
de 2009. 

 Portaria n.º 931/2009
de 19 de Agosto

As alterações do contrato colectivo de trabalho entre a 
Associação Comercial do Distrito de Évora — Comércio, 
Turismo e Serviços e o CESP — Sindicato dos Trabalha-
dores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal e 
outros, publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego, 
n.º 12, de 29 de Março de 2009, abrangem as relações de 
trabalho entre empregadores e trabalhadores representados 
pelas associações que as outorgaram.

As associações subscritoras requereram a extensão das 
alterações referidas a todas as empresas e a todos os traba-
lhadores das categorias profissionais previstas que na área 
da convenção se dediquem ao comércio a retalho.

A convenção actualiza a tabela salarial. O estudo de 
avaliação do impacte da extensão da tabela salarial teve por 
base as retribuições efectivas praticadas no sector abran-
gido pela convenção, apuradas pelos quadros de pessoal 
de 2006 e actualizadas com base no aumento percentual 
médio das tabelas salariais das convenções publicadas em 
2007 e em 2008.

Os trabalhadores a tempo completo do sector, com ex-
clusão dos aprendizes e praticantes, são 2105, dos quais 
868 (41,2 %) auferem retribuições inferiores às da tabela 
salarial da convenção, sendo que 370 (17,6 %) auferem 
retribuições inferiores às convencionais em mais de 7,4 %. 
São as empresas do escalão até 10 trabalhadores que em-
pregam o maior número de trabalhadores com retribuições 
inferiores às da convenção.

A convenção actualiza, ainda, o abono para falhas em 
2,8 % e as diuturnidades em 2,6 %. Não se dispõe de dados 
estatísticos que permitam avaliar o impacte destas pres-
tações. Considerando a finalidade da extensão e que as 
mesmas prestações foram objecto de extensões anteriores, 
justifica -se incluí -las na extensão.

Em nota ao anexo III — tabela salarial — prevê -se que 
para os trabalhadores dos níveis salariais XII, XIII e XIV e 
para os trabalhadores com idade inferior a 18 anos a retri-
buição corresponda a 75 % do valor referido no diploma 
legal que em cada ano aprova a retribuição mínima mensal 
garantida. A retribuição mínima mensal garantida só pode 
ser objecto de reduções, relacionadas com o trabalhador, de 
acordo com o artigo 275.º do Código do Trabalho. Deste 
modo, a referida disposição convencional apenas é objecto 
de extensão nos termos e condições previstos na citada 
disposição legal.

As extensões anteriores desta convenção não abrange-
ram as relações de trabalho tituladas por empregadores 
não filiados na associação de empregadores outorgante 
com actividade em estabelecimentos qualificados como 
unidades comerciais de dimensão relevante, segundo o 
critério do Decreto -Lei n.º 218/97, de 20 de Agosto, as 
quais eram abrangidas pelo contrato colectivo de trabalho 
entre a APED — Associação Portuguesa de Empresas de 
Distribuição e diversas associações sindicais e pelas res-
pectivas extensões, situação que se mantém.

Considera -se conveniente manter a distinção entre pe-
queno/médio comércio a retalho e a grande distribuição, 
adoptada pelas extensões anteriores, embora a legislação 
em que se baseie tenha sido revogada, porque a presente 
extensão respeita a uma revisão parcial da convenção. 
Deste modo, a extensão das alterações da convenção não 
abrange as empresas não filiadas na associação de em-
pregadores outorgante, desde que se verifique uma das 
seguintes condições:

Sendo de comércio a retalho alimentar ou misto, dispo-
nham de uma área de venda contínua de comércio a retalho 
alimentar igual ou superior a 2000 m²;

Sendo de comércio a retalho não alimentar, dispo-
nham de uma área de venda contínua igual ou superior 
a 4000 m²;

Sendo de comércio a retalho alimentar ou misto, per-
tencentes a empresa ou grupo que tenha, ao nível nacio-
nal, uma área de venda acumulada de comércio a retalho 
alimentar igual ou superior a 15 000 m²;

Sendo de comércio a retalho não alimentar, pertencentes 
a empresa ou grupo que tenha, ao nível nacional, uma área 
de venda acumulada igual ou superior a 25 000 m².

Com vista a aproximar os estatutos laborais dos traba-
lhadores e as condições de concorrência entre as empre-
sas do sector de actividade abrangido pela convenção, a 
extensão assegura, para a tabela salarial e para as cláusu-
las de conteúdo pecuniário, retroactividade idêntica à da 
convenção.

A extensão das alterações 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 sector.

Foi publicado o aviso relativo à presente extensão no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 24, de 29 de Junho 
de 2009, ao qual não foi deduzida oposição por parte dos 
interessados.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro do Trabalho e da So-

lidariedade Social, ao abrigo do artigo 514.º e do n.º 1 do 
artigo 516.º do Código do Trabalho, o seguinte:

Artigo 1.º

1 — As condições de trabalho constantes das altera-
ções do contrato colectivo de trabalho entre a Associação 
Comercial do Distrito de Évora — Comércio, Turismo 
e Serviços e o CESP — Sindicato dos Trabalhadores do 
Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal e outros, 
publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 12, de 
29 de Março de 2009, são estendidas, no distrito de Évora:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não 
filiados na associação de empregadores outorgante que 
exerçam a actividade económica abrangida pela convenção 
e trabalhadores ao seu serviço das profissões e categorias 
profissionais nela previstas;

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados 
na associação de empregadores outorgante que exerçam 
actividade económica referida na alínea anterior e trabalha-
dores ao seu serviço das referidas profissões e categorias 
profissionais não representados pelas associações sindicais 
subscritoras.
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2 — A nota a) à tabela salarial apenas é objecto de ex-
tensão em situações em que a retribuição mínima mensal 
garantida resultante de redução relacionada com o trabalha-
dor, de acordo com o artigo 275.º do Código do Trabalho, 
seja inferior à retribuição que resulta da aplicação da regra 
nela prevista.

3 — A presente extensão não se aplica a empresas não 
filiadas na associação de empregadores outorgante desde 
que se verifique uma das seguintes condições:

Sendo de comércio a retalho alimentar ou misto, dispo-
nham de uma área de venda contínua de comércio a retalho 
alimentar igual ou superior a 2000 m²;

Sendo de comércio a retalho não alimentar, dispo-
nham de uma área de venda contínua igual ou superior 
a 4000 m²;

Sendo de comércio a retalho alimentar ou misto, per-
tencentes a empresa ou grupo que tenha, ao nível nacio-
nal, uma área de venda acumulada de comércio a retalho 
alimentar igual ou superior a 15 000 m²;

Sendo de comércio a retalho não alimentar, pertencentes 
a empresa ou grupo que tenha, ao nível nacional, uma área 
de venda acumulada igual ou superior a 25 000 m².

Artigo 2.º

1 — A presente portaria entra em vigor no 5.º dia após 
a sua publicação no Diário da República.

2 — A tabela salarial e os valores das cláusulas de con-
teúdo pecuniário produzem efeitos a partir de 1 de Março 
de 2009.

3 — Os encargos resultantes da retroactividade podem 
ser satisfeitos em prestações mensais de igual valor, com 
início no mês seguinte ao da entrada em vigor da presente 
portaria, correspondendo cada prestação a dois meses de 
retroactividade ou fracção e até ao limite de quatro.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, 
José António Fonseca Vieira da Silva, em 31 de Julho 
de 2009. 

 Portaria n.º 932/2009
de 19 de Agosto

A base de incidência contributiva no âmbito do sistema 
previdencial de segurança social encontra -se determinada 
no Decreto Regulamentar n.º 12/83, de 12 de Fevereiro, 
alterado pelos Decretos Regulamentares n.os 14/88, de 30 
de Março, e 53/83, de 22 de Junho, e pelo Decreto -Lei 
n.º 102/89, de 29 de Março. Essa determinação é efectuada 
a partir do conceito de remunerações recebidas e pagas 
seguido de uma enumeração meramente exemplificativa do 
que se considera remuneração. De referir que esta matéria 
se encontra actualmente em revisão com a proposta de Có-
digo dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial 
de Segurança Social.

Acontece que têm vindo a ser levantadas dúvidas acerca 
da natureza das verbas identificadas como «ajudas de custo 
TIR» no contrato colectivo de trabalho para o sector dos 
transportes rodoviários, designadamente no que diz res-
peito a serem ou não consideradas base de incidência con-
tributiva para efeitos de sistema previdencial de segurança 
social.

Entendem as associações patronais do sector de trans-
portes rodoviários de mercadorias que as designadas «aju-
das de custo TIR» não podem ser consideradas base de 

incidência contributiva para o sistema previdencial porque, 
entre outras razões, as ajudas de custo foram contratua-
lizadas como tal, não respeitam a trabalho prestado e 
estão excluídas da referida base no Decreto Regulamentar 
n.º 12/83, de 12 de Fevereiro.

Entendem, contudo, as instituições do sistema de se-
gurança social para o efeito competentes que as designa-
das «ajudas de custo TIR», por serem de montante fixo, 
mensal e atribuído independentemente do número de dias 
efectivos de deslocação ao estrangeiro, integram a base de 
incidência contributiva, por não se destinarem a compensar 
encargos adicionais do trabalhador, não sendo verdadeiras 
ajudas de custo.

Ora, a existência desta controvérsia tem motivado o 
avolumar de processos contra a segurança social por parte 
de empresas que foram fiscalizadas e impugnaram a li-
quidação que lhes foi efectuada e tem vindo a inquinar 
a sã concorrência entre as empresas pagadoras e as não 
pagadoras.

A tudo isto acresce o actual contexto de crise económica 
que tem vindo a motivar a tomada de medidas de apoio 
ao emprego por parte do XVII Governo Constitucional, 
designadamente a partir da «Iniciativa para o investimento 
e o emprego», aprovada a 13 de Dezembro de 2008 pelo 
Conselho de Ministros, destinada a minimizar os efeitos 
da crise, em particular sobre o emprego, e a permitir o 
relançamento da economia portuguesa.

Considerando o potencial risco em que se encontram 
as empresas, às quais foram registadas dívidas por não 
terem efectuado contribuições sobre a parte referente às 
«ajudas de custo TIR», cuja condenação ao pagamento 
e a respectiva execução colocará em risco muitos postos 
de trabalho;

Considerando o esforço efectuado por aquelas empresas 
que, tendo cumprido a sua obrigação, ficaram sujeitas a 
maiores custos não salariais que em conjugação com o 
custo inesperado dos combustíveis acompanhado com a 
crise económica que vivemos e as naturais consequências 
na degradação dos postos de trabalho;

Considerando ainda, por um lado e numa perspectiva 
de interpretação potencial conforme à segurança social, as 
expectativas dos trabalhadores que se formariam a partir da 
base de incidência contributiva com a integração da verba 
mensal fixa correspondente às referidas «ajudas de custo 
TIR» e, por outro, os direitos dos trabalhadores formados a 
partir da base de incidência contributiva fixada e paga pelas 
entidades empregadoras com a integração da verba;

E considerando por fim a necessidade de que, a partir 
da entrada em vigor da presente portaria, a matéria em 
apreço fique clara:

É aprovada uma medida excepcional de isenção con-
tributiva como incentivo à criação de emprego. Trata -se 
de uma medida temporária de isenção da obrigação con-
tributiva da responsabilidade das entidades empregadoras 
incidente sobre as designadas «ajudas de custo TIR» pagas 
ou que integrem processo administrativo ou judicial, refe-
rentes aos últimos cinco anos e destinada ao aumento de 
postos de trabalho.

A medida agora prevista tem em especial atenção a 
protecção dos interesses, expectativas e direitos formados 
pelos trabalhadores envolvidos, a manutenção de postos de 
trabalho, bem como a clarificação da matéria em apreço.

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de 
trabalho constituído para encontrar formas de conformação da 
consideração das ajudas de custo como base de incidência con-
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tributiva de segurança social, a matéria constante da presente 
portaria foi discutida com a ANTP — Associação Nacional 
das Transportadoras Portuguesas, a ANTRAM — Associação 
Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Merca-
dorias, o «SITRA — Sindicato dos Trabalhadores dos Trans-
portes Rodoviários e Afins e a FECTRANS — Federação dos 
Sindicatos dos Transportes e Comunicações.

Assim:
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do ar-

tigo 7.º do Decreto -Lei n.º 199/99, de 8 de Junho, manda 
o Governo, pelo Ministro do Trabalho e da Solidariedade 
Social, o seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

1 — A presente portaria prevê uma medida excepcional 
de apoio ao emprego aplicável ao sector do transporte 
rodoviário internacional no âmbito da segurança social.

2 — Com a entrada em vigor da presente portaria, 
procede -se ainda à clarificação da natureza das «ajudas 
de custo TIR» para efeitos de sistema previdencial de 
segurança social.

3 — Para efeitos do número anterior, a totalidade do 
montante das «ajudas de custo TIR» de montante fixo, 
mensal e atribuído ao trabalhador, independentemente do 
número de dias efectivos de deslocação no estrangeiro, 
constitui base de incidência contributiva para efeitos do 
sistema previdencial de segurança social.

Artigo 2.º
Âmbito

As entidades empregadoras beneficiam de isenção con-
tributiva para a segurança social a seu cargo relativas a 
«ajuda de custo TIR», prevista nos anexos às convenções 
colectivas de trabalho para o sector, referentes ao período 
máximo de 60 meses anteriores a 1 de Março de 2009, nos 
termos do disposto nos artigos seguintes.

Artigo 3.º
Isenção contributiva

1 — A isenção prevista no artigo anterior é concedida:

a) Relativamente a contribuições efectivamente pagas 
referentes ao período identificado, através do lançamento 
em conta corrente do crédito que resultar do apuramento 
das contribuições a cargo da entidade empregadora;

b) Relativamente a contribuições que integrem o objecto 
de processo administrativo ou judicial em curso, através 
da anulação, no apuramento da dívida, dos montantes 
correspondentes às contribuições a cargo da entidade em-
pregadora referentes ao período identificado.

2 — Para efeitos de determinação da isenção a conceder 
às entidades empregadoras, o valor mensal das «ajudas de 
custo TIR» é aquele que resultar da conversão para euro 
do montante que se encontra fixado na nota do anexo II da 
actualização salarial da convenção colectiva de trabalho 
celebrada entre a ANTRAM e a FESTRU, publicada no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 30, de 1997, ou o 
praticado actualmente pelas empresas, em resultado das 
sucessivas actualizações anuais, quando superior.

3 — O crédito gerado nos termos do disposto na alí-
nea a) do n.º 1 só pode ser consumido por compensação 

com débitos decorrentes de obrigações contributivas, não 
havendo em caso algum lugar a reembolso.

4 — Com a aplicação do presente regime extingue -se a 
eventual responsabilidade contra -ordenacional em processos 
pendentes referentes exclusivamente à matéria regulada pela 
presente portaria.

Artigo 4.º
Condições de atribuição

1 — O direito à isenção depende da apresentação de 
requerimento e está sujeita, cumulativamente, às seguintes 
condições:

a) Manutenção do número global de trabalhadores ao 
serviço da entidade empregadora durante o ano de 2009, 
aferida pela entidade de segurança social competente, com 
referência a 1 de Março de 2009;

b) A entidade empregadora ter a sua situação contri-
butiva regularizada perante a segurança social, incluindo 
a respeitante à condição prevista no número seguinte, e 
perante a administração fiscal.

2 — Nos casos previstos na alínea b) do n.º 1 do arti-
go anterior, o direito à isenção depende ainda do cumpri-
mento prévio, ou celebração de acordo prestacional, e sem 
juros, da obrigação contributiva referente às quotizações 
dos trabalhadores relativas à incidência contributiva das 
«ajudas de custo TIR» no período a considerar.

3 — Para efeitos da alínea a) do n.º 1, dá -se como ve-
rificada a manutenção do número global de trabalhadores 
quando o número dos trabalhadores na data de recepção 
do requerimento, devidamente instruído com todos os 
elementos de prova necessários e no dia 31 de Dezembro, 
seja igual ou superior ao verificado em 1 de Março de 2009.

4 — Não são computadas, para efeitos do número an-
terior, as situações de acesso a pensão de velhice ou de 
invalidez ou de falecimento ocorridas no período a consi-
derar, a cessação de contratos de trabalho durante o período 
experimental, a cessação por justa causa e a cessação por 
denúncia unilateral do trabalhador.

Artigo 5.º
Incumprimento das condições de atribuição

A falta do cumprimento da condição prevista na alí-
nea a) do n.º 1 do artigo anterior, em 31 de Dezembro 
de 2009, determina a cessação da isenção, procedendo 
os serviços competentes à anulação do valor do crédito 
remanescente.

Artigo 6.º
Procedimento

1 — O requerimento de pedido de isenção é entregue pela 
entidade empregadora interessada nos serviços competentes 
do Instituto de Segurança Social, I. P., no prazo de 30 dias 
úteis após a entrada em vigor da presente portaria.

2 — O requerimento é instruído com a prova documen-
tal necessária à determinação, pelos serviços competentes, 
dos efectivos períodos de pagamento de contribuições 
relativos a «ajudas de custo TIR», que permitam a deter-
minação dos montantes a creditar, designadamente:

a) Relação dos trabalhadores afectos aos transportes 
internacionais no período abrangido pela isenção;
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b) Relativamente a cada um dos trabalhadores, os perí-
odos de pagamento de contribuições relativas a «ajudas de 
custo TIR» nos 60 meses anteriores a 1 de Março de 2009, 
bem como os montantes efectivamente pagos.

3 — O requerimento é ainda acompanhado de pedido de 
regularização do cumprimento da obrigação contributiva 
relativa às quotizações dos trabalhadores nas situações 
em que se encontrem pendentes processos administrativos 
ou judiciais relativos à fixação de incidência contributiva 
relativa a «ajudas de custo TIR».

4 — O requerimento pressupõe o consentimento ex-
presso dos requerentes para a consulta da respectiva si-
tuação tributária pelos serviços competentes do Instituto 
de Segurança Social, nos termos previstos no n.º 1 do 
artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 114/2007, de 19 de Abril.

Artigo 7.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no 1.º dia útil do mês 
seguinte ao da sua publicação.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, 
José António Fonseca Vieira da Silva, em 6 de Agosto 
de 2009. 

 Portaria n.º 933/2009
de 19 de Agosto

As alterações do contrato colectivo de trabalho entre 
a AIEC — Associação dos Industriais e Exportadores de 
Cortiça e a FETESE — Federação dos Sindicatos dos Tra-
balhadores de Serviços e outros, publicadas no Boletim 
do Trabalho e Emprego, n.º 9, de 8 de Março de 2009, 
abrangem as relações de trabalho existentes no território 
do continente entre empregadores e trabalhadores repre-
sentados pelas associações que as outorgaram.

Os outorgantes requereram a extensão das alterações da 
convenção aos empregadores do mesmo sector de activi-
dade não filiados na associação de empregadores outor-
gante e aos trabalhadores ao seu serviço não representados 
pelas associações sindicais outorgantes.

As alterações da convenção actualizam a tabela salarial. O 
estudo de avaliação do impacte da extensão da tabela salarial 
teve por base as retribuições efectivas dos trabalhadores 
abrangidos pela convenção, apuradas pelos quadros de pes-
soal de 2006, actualizadas com base no aumento percentual 
médio das tabelas salariais das convenções publicadas nos 
anos de 2007 e de 2008. Os trabalhadores a tempo completo 
ao serviço das empresas abrangidas pela convenção, com 
exclusão dos aprendizes, praticantes e um grupo residual, 
são cerca de 98, dos quais 18 (18,4 %) auferem retribuições 
inferiores às da convenção, sendo que 14 (14,3 %) auferem 
retribuições inferiores às convencionais em mais de 6,5 %. 
É nas empresas do escalão de dimensão até 10 trabalhado-
res que se encontra o maior número de trabalhadores com 
retribuições inferiores às da convenção.

A convenção actualiza, ainda, outras prestações de con-
teúdo pecuniário como o valor da senha de almoço em 2 % 
e as diuturnidades e o abono para falhas em 2,5 %. Não se 
dispõe de dados estatísticos que permitam avaliar o impacte 
destas prestações. Considerando a finalidade da extensão 
e que as mesmas prestações foram objecto de extensões 
anteriores, justifica -se incluí -las na extensão.

Tem -se em consideração que o regulamento de extensão 
publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 29, 
de 8 de Agosto de 2005, limitou a extensão do CCT celebrado 
pela AIEC — Associação dos Industriais e Exportadores de 
Cortiça às empresas nela filiadas, enquanto nas empresas 
não filiadas em qualquer das associações de empregado-
res do sector aplicou o CCT entre a APCOR — Associação 
Portuguesa de Cortiça e o SITESC — Sindicato de Quadros, 
Técnicos Administrativos, Serviços e Novas Tecnologias e 
outro, dada a sua maior representatividade e a necessidade 
de acautelar as condições de concorrência neste sector de 
actividade. O mesmo critério foi adoptado no regulamento 
de extensão das convenções posteriormente celebradas pela 
AIEC, nomeadamente em 2008. Como o apuramento do 
quadro de pessoal de 2006 confirma, no essencial, o número 
de trabalhadores a tempo completo abrangidos por cada uma 
das convenções, mantém -se na presente extensão o critério 
que orientou as extensões anteriores.

Com vista a aproximar os estatutos laborais dos trabalha-
dores e as condições de concorrência entre as empresas filia-
das na associação de empregadores outorgante, a extensão 
assegura para a tabela salarial e para as cláusulas de conteúdo 
pecuniário retroactividade idêntica à da convenção.

A extensão das alterações 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 as empresas 
filiadas na associação de empregadores outorgante.

Foi publicado o aviso relativo à presente extensão no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 24, de 29 de Junho 
de 2009, à qual não foi deduzida oposição por parte dos 
interessados.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro do Trabalho e da So-

lidariedade Social, ao abrigo do artigo 514.º e do n.º 1 do 
artigo 516.º do Código do Trabalho, o seguinte:

Artigo 1.º
As condições de trabalho constantes das alterações do 

contrato colectivo de trabalho entre a AIEC — Associação 
dos Industriais e Exportadores de Cortiça e a FETESE — Fe-
deração dos Sindicatos dos Trabalhadores de Serviços e ou-
tros, publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 9, 
de 8 de Março de 2009, são estendidas, no território do con-
tinente, às relações de trabalho entre empregadores filiados 
na associação de empregadores outorgante cuja actividade 
seja a indústria de cortiça e trabalhadores ao seu serviço, das 
profissões e categorias profissionais previstas na convenção, 
não representados pelas associações sindicais outorgantes.

Artigo 2.º
1 — A presente portaria entra em vigor no 5.º dia após 

a sua publicação no Diário da República.
2 — A tabela salarial e as cláusulas de conteúdo pecu-

niário previstas na convenção produzem efeitos desde 1 
de Julho de 2008.

3 — Os encargos resultantes da retroactividade podem 
ser satisfeitos em prestações mensais de igual valor, com 
início no mês seguinte ao da entrada em vigor da presente 
portaria, correspondendo cada prestação a dois meses de 
retroactividade ou fracção e até ao limite de seis.

O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, 
José António Fonseca Vieira da Silva, em 6 de Agosto 
de 2009. 
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