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DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-B

vários prédios rústicos sitos na freguesia de Vaqueiros,
município de Santarém, com a área de 324 ha, conforme
planta anexa à presente portaria e que dela faz parte
integrante e que exprime uma redução de área concessionada de 26,7660 ha.
2.o A presente portaria produz efeitos a partir do
dia 28 de Junho de 2004.
3.o É revogada a Portaria n.o 779/2004, de 5 de Julho.
Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Rui Nobre Gonçalves, Secretário
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas,
em 19 de Maio de 2005.

N.o 111 — 9 de Junho de 2005
E 0,57 — correio normal Europa (booklets de
50 selos) — «Cardador» — Vale de Ílhavo.

O Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas
e das Comunicações, Paulo Jorge Oliveira Ribeiro de
Campos, em 13 de Maio de 2005.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Portaria n.o 516/2005
de 9 de Junho

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Portaria n.o 515/2005
de 9 de Junho

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado
Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações, ao
abrigo das disposições do artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 360/85, de 3 de Setembro, que seja lançada em circulação, cumulativamente com as que estão em vigor,
uma emissão base de selos auto-adesivos e tiragem ilimitada, «Máscaras de Portugal», com as seguintes
características:
Designer: Carlos Leitão/Acácio Santos;
Dimensão: 30 mm × 25 mm; 50 mm × 24 mm;
Impressor: Walsall Security Printers;
1.o dia de circulação: 9 de Maio de 2005;
Taxas e motivos:
E 0,30 — correio normal (booklets de
100 selos) — «Festa dos Rapazes» — Salsa,
Bragança;
E 0,45 — correio azul (booklets de 50 selos) —
«Festa do Chocalheiro» — Mogadouro,
Bragança;

As alterações do contrato colectivo de trabalho celebrado entre a ANCIPA — Associação Nacional de
Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares
(indústria de batata frita, aperitivos e similares) e a
FESAHT — Federação dos Sindicatos da Agricultura,
Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal
e outros, publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego,
1.a série, n.o 37, de 8 de Outubro de 2004, 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 não filiadas
na associação de empregadores outorgante que, na área
da sua aplicação, pertençam ao mesmo sector económico
e aos trabalhadores ao seu serviço das categorias profissionais nele previstas, representados pelas associações
sindicais outorgantes.
As referidas alterações actualizam a tabela salarial.
Segundo o estudo de avaliação do impacte da respectiva
extensão, cerca de 9,30 % dos trabalhadores do sector
auferem retribuições inferiores às convencionais, sendo
que 4,94 % têm retribuições inferiores às da tabela salarial em mais 6,9 %. Considerando a dimensão das empresas do sector em causa, verifica-se que são as que empregam até 10 trabalhadores que têm o maior número de
trabalhadores com retribuições inferiores às da tabela
salarial da convenção.
Por outro lado, as alterações da convenção actualizam
outras prestações pecuniárias, como o subsídio de refeição no trabalho extraordinário, o abono para falhas,
pequeno-almoço ou jantar relacionados com deslocações e subsídio de alimentação, fixando actualizações
entre – 1,43 % e 8 %. Não se dispõe de dados estatísticos
que permitam avaliar o impacte destas prestações. Atendendo ao valor das actualizações, e porque as mesmas
prestações foram objecto de extensões anteriores, justifica-se incluí-las na extensão.
Embora a convenção tenha área nacional, nos termos
do Decreto-Lei n.o 103/85, de 10 de Abril, alterado pelo
Decreto-Lei n.o 365/89, de 19 de Outubro, a extensão
de convenções colectivas nas Regiões Autónomas compete aos respectivos Governos Regionais, pelo que a
extensão apenas será aplicável no continente.
A extensão das alterações da convenção terá, no plano
social, o efeito de melhorar as condições de trabalho
de um conjunto significativo de trabalhadores e, no
plano económico, promove a aproximação das condições
de concorrência entre empresas do mesmo sector, pelo
que se verificam circunstâncias sociais e económicas justificativas da extensão.

