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C

Promotor vendas 
Prospector vendas 
Vendedor 
Vendedor especializado ou técnico vendas 

644,00 €

D

2.º caixeiro 
2.º escriturário 

Conferente 
Demonstrador 
Motorista ligeiros

Propagandista
Recepcionista

602,00 €

E

3.º caixeiro 
3.º escriturário, 
Ajudante motorista 
Caixa balcão
Cobrador
Continuo
Guarda

Porteiro

Telefonista

572,00 €

F

Bordadora
Costureira
Distribuidor
Embalador 
Estagiário 2.º ano 
Operador máquinas 
Praticante de carnes do 2.º ano
Repositor
Servente
Servente limpeza

567,00 €

G

Ajudante relojoeiro 
Caixeiro ajudante 
Dactilografo 3.º ano 
Estagiário 3.º ano 

562,00 €

H

Ajudante (electricista)
Costureira de emendas
Dactilógrafo 2.º ano
Estagiário 2.º ano

562,00 €

I 562,00 €

Pelo CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, 
Escritórios e Serviços de Portugal:

Maria José de Jesus Fernandes Madeira, na qualidade 
de mandatária.

, na qualidade de manda-
tário.

Pelo STTRUP - Sindicato dos Trabalhadores dos Trans-
portes Rodoviários Urbanos de Portugal:

Maria José de Jesus Fernandes Madeira, na qualidade 
de mandatária.

, na qualidade de manda-
tário.

Pelo SIESI - Sindicato das Industrias Eléctricas do Sul 
e Ilhas:

Maria José de Jesus Fernandes Madeira, na qualidade 
de mandatária.

, na qualidade de manda-
tário.

Pela Associação do Comércio e Serviços da Região do 
Algarve - ACRAL:

, na qualidade de presidente 
da direcção.

, na qualidade de tesoureiro 
da direcção.

, na qua-
lidade de directora executiva.

-
 

Cláusula prévia

A presente revisão altera a convenção publicada no Bo-

CAPÍTULO I
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Cláusula 1.ª

Âmbito e área de aplicação

1- O presente acordo colectivo de trabalho - ACT aplica-
-se em todo o território nacional, obrigando, por um lado, 

exerçam a actividade da gestão, conservação e exploração de 
aproveitamentos e infra-estruturas hidroagrícolas e, por ou-
tro, os trabalhadores ao seu serviço, qualquer que seja a sua 

-
tados pelo sindicato outorgante, o Sindicato da Agricultura, 
Alimentação e Florestas - SETAA.

2- Para cumprimento do disposto na alínea g) do número 
1 do artigo 492.º do Código do Trabalho, refere-se que se-
rão abrangidos pela presente convenção 21 empregadores e 
1530 trabalhadores.

Cláusula 2.ª

Vigência

1- A presente convenção entra em vigor no 5.º dia posterior 
ao da sua publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, e 
terá uma vigência de dois anos, sem prejuízo do disposto no 
número seguinte.

2- A tabela salarial constante no anexo III e cláusulas de 
expressão pecuniária vigoram pelo período de um ano e pro-
duzem efeitos de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017.

Cláusula 3.ª

Denúncia e revisão

.........

CAPÍTULO II

.........

CAPÍTULO III

Direitos, deveres e garantias das partes

.........

CAPÍTULO IV

Livre exercício dos direitos e actividade sindical

.........

CAPÍTULO V

Local de trabalho, transferências e deslocações em 
serviço

Cláusula 16.ª

Local de trabalho

.........

Cláusula 17.ª

Transferências do trabalhador para outro local de trabalho

.........

Cláusula 18.ª

Deslocações em serviço

1- ........................................................................................
2- ........................................................................................
a) ........................................................................................
b) Alimentação e alojamento no valor de:
 – Pequeno-almoço ................................................. 2,80 €;
 – Almoço ou jantar ................................................ 9,50 €;
 – Ceia ..................................................................... 7,60 €;
 – Alojamento com pequeno-almoço .................... 32,20 €;
 – ........................................................................................

c) ........................................................................................

CAPÍTULO VI

Duração do trabalho

.........

Cláusula 20.ª 

Horário especial de trabalho

1- ........................................................................................
2- ........................................................................................
3- ........................................................................................
4- ........................................................................................
5- ........................................................................................
6- ........................................................................................
7- ........................................................................................
8- ........................................................................................
9- ........................................................................................
10- Durante o período de alargamento do horário será pago 

aos trabalhadores abrangidos um subsídio de base mensal de 
29,35 €.

.........

CAPÍTULO VII

Suspensão da prestação do trabalho

.........

SECÇÃO II

Feriados

Cláusula 26.ª

Feriados

1- São feriados obrigatórios os dias: 
 – 1 de Janeiro;
 – Sexta-Feira Santa;
 – Domingo de Páscoa;
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 – 25 de Abril;
 – 1 de Maio;
 – Dia de Corpo de Deus;
 – 10 de Junho;
 – 15 de Agosto;
 – 5 de Outubro;
 – 1 de Novembro;
 – 1 de Dezembro;
 – 8 de Dezembro;
 – 25 de Dezembro.

conforme previsto no artigo 234.º do Código do Trabalho.
2- ........................................................................................
3- ........................................................................................
4- ........................................................................................

SECÇÃO III 

Férias

Cláusula 27.ª

Direito a férias

.........

Cláusula 28.ª

Duração do período de férias

1- ........................................................................................
2- ........................................................................................
3- ........................................................................................
4- Até às férias de 2017, inclusive a duração do período de 

férias é aumentada no caso de o trabalhador não ter faltado 
-

portam, nos seguintes termos: um dia de férias, até três faltas 
ou seis meios dias.

5- ........................................................................................
6- ........................................................................................

Cláusula 29.ª

Outras situações sobre férias

.........

SECÇÃO IV

Faltas

.........

SECÇÃO V

Licença sem retribuição

.........

CAPÍTULO VIII

Remuneração do trabalho

Cláusula 34.ª

Princípio geral

.........

Cláusula 35.ª

Remuneração horária

.........

Cláusula 36.ª

Remunerações dos trabalhadores que exerçam funções de diferentes 
categorias

.........

Cláusula 37.ª

Substituições temporárias

.........

Cláusula 38.ª

Retribuição especial para os trabalhadores isentos de horário de 
trabalho

.........

Cláusula 39.ª

Remuneração de trabalho suplementar

.........

Cláusula 40.ª

Subsídio de turno

.........

Cláusula 41.ª

Remuneração do trabalho nocturno

.........

Cláusula 42.ª

Subsídio de férias

.........

Cláusula 43.ª

Subsídio de Natal

.........

Cláusula 44.ª

Diuturnidades

1- Os trabalhadores que estejam a prestar serviço com ca-
rácter de permanência e em regime de tempo completo têm 
direito a uma diuturnidade de 31,85 €, a cinco anos de servi-
ço, até ao limite de cinco diuturnidades.

2- ........................................................................................
3- ........................................................................................

1268



Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 19, 22/5/2017

Cláusula 45.ª

Subsídio de refeição

1- Os trabalhadores abrangidos pelo presente ACT terão 
direito, por cada dia de trabalho efetivamente prestado, a um 
subsídio de refeição no valor de 5,90 €.

2- ........................................................................................
3- ........................................................................................

Cláusula 46.ª

Abono para falhas

.........

CAPÍTULO IX

Disciplina

.........

CAPÍTULO X

Cessação do contrato de trabalho

.........

CAPÍTULO XI

Segurança, higiene e saúde no trabalho

.........

CAPÍTULO XII

Condições particulares de trabalho

.........

CAPÍTULO XIII

.........

CAPÍTULO XIV

Relações entre as partes outorgantes

.........

CAPÍTULO XV

Sistema de mediação laboral

.........

CAPÍTULO XVI

Direito à informação e consulta

.........

CAPÍTULO XVII

Cláusula 83.ª

Manutenção de regalias adquiridas

1- A presente convenção revoga todos os instrumentos de 
regulamentação colectiva de trabalho de âmbito regional e 
ou nacional aplicáveis aos trabalhadores ao serviço de As-

abrangidos.
2- Da aplicação da presente convenção não poderão re-

sultar quaisquer prejuízos para os trabalhadores, designada-
mente baixa de categoria ou classe, bem como diminuição 
da retribuição ou de outras regalias de carácter regular ou 
permanente que estejam a ser praticadas nas Associações de 

ACT.
3- Consideram-se expressamente aplicáveis todas as dis-

posições legais que estabeleçam tratamento mais favorável 
do que o presente ACT.

Cláusula 84.ª

Declaração da maior favorabilidade

A presente convenção estabelece um regime globalmente 
mais favorável do que os anteriores instrumentos de regula-
mentação colectiva de trabalho.

Cláusula 85.ª

Salvaguarda de direitos salariais

1- É garantido obrigatoriamente a todos os trabalhadores, 
desde que associados no sindicato outorgante, o Sindicato da 
Agricultura, Alimentação e Florestas - SETAA, cujo salário 
real em 31 de Dezembro de 2016 era superior ao correspon-
dente aos escalões A, B, C, D e E da sua categoria na tabela 
de remunerações mínimas, referida no anexo III, então em 
vigor, um aumento mínimo obrigatório de 1,5 % sobre o sa-
lário real praticado em 31 de Dezembro de 2016.

2- O resultado da aplicação da percentagem referida no 
número anterior da presente cláusula é arredondado para o 
meio euro imediatamente superior.

Cláusula 86.ª

Integração nos novos escalões

.........

ANEXO I

1- A admissão à carreira ocorre conforme estabelecido na 
tabela seguinte.

2- A progressão na classe ocorre automaticamente por 
prestação de bom e efetivo serviço e após completar período 

3- A promoção a principal e a especialista ocorre mediante 
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-

4- As condições mínimas de admissão para o exercício das 

adequada e habilitações legais. 
5- 

tabela ao género masculino se aplica o correspondente no 
feminino.         

Aprendizagem/Estágio
Progressão

Automática Proposta

Orientação Duração Estagiário
3.ª 

classe
2.ª 

classe
1.ª 

classe
Principal Especialista

Técnico superior

-- -- -- --

--

5 anos 5 anos 5 anos

Engenheiro técnico agrário

Admissão 
precedida 
de estágio

Engenheiro técnico 

Agente técnico agrícola

Técnico

Topógrafo/Operador de SIG

Desenhador

Encarregado de barragem 
com central elétrica

--

-- --

--

-- -- Admissão 5 anos

Operador de máquinas

1 ano Admissão

2 anos

3 anos 5 anos 5 anos

Motorista de ligeiros/
pesados

Operador de estação 
elevatória

Fiscal

Auxiliar técnico de rega e 
conservação

Fiel de armazém

--
Cantoneiro de rega e 
conservação

Guarda e guarda de porta 
de água

Encarregado de barragem

Por superior 
hierárqui-
co e/ou 
formação 

3 anos (1 ano 
se > 18 anos)

Deve ser 
conside-
rado o 
período de 
frequência 
nos cursos 

-
nais

Admissão

-- -- --

5 anos 5 anos2 anos

3 anos 3 anos

Eletricista

Trabalhadores de con-
servação e manutenção 
(mecânico, serralheiro 
civil, serralheiro mecânico, 
carpinteiro e pedreiro)

Assistente administrativo
2 anos (1 ano 
se > 21 anos)

Admissão --

Chefe dos serviços 
administrativos

-- -- Classe única

Encarregado geral de 
máquinas

Encarregado geral de 
construção civil

Encarregado eletricista de 
central

Trabalhador auxiliar

Trabalhador de limpeza
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ANEXO II

Categorias Conteúdo funcional

Técnico superior 
Engenheiro técnico agrário
Engenheiro técnico

Funções consultivas, de estudo, pla-
neamento, programação, avaliação e 
aplicação de métodos e processos de 

fundamentam e preparam a decisão. Ela-
boração, autonomamente ou em grupo, de 
pareceres e projetos, com diversos graus 
de complexidade, e execução de outras 
atividades de apoio geral ou especializado 
nas áreas de atuação comuns, instrumen-
tais e operativas dos órgãos e serviços. 
Funções exercidas com responsabilidade 
e autonomia técnica, ainda que com 

Representação do órgão ou serviço em 
assuntos da sua especialidade, tomando 
opções de índole técnica, enquadradas por 
diretivas ou orientações superiores.

Agente técnico agrícola
Chefe dos serviços 
administrativos

-
trativa em uma subunidade orgânica ou 
equipa de suporte, por cujos resultados é 
responsável. Realização das atividades de 
programação e organização do trabalho 
do pessoal que coordena, segundo orien-
tações e diretivas superiores. Execução de 
trabalhos de natureza técnica e adminis-
trativa de maior complexidade. Funções 
exercidas com relativo grau de autonomia 
e responsabilidade.

Técnico
Auxiliar técnico de rega e 
conservação 
Topógrafo
Operador de SIG
Desenhador
Assistente administrativo

Funções de natureza executiva, de apli-
cação de métodos e processos, com base 

gerais, de grau médio de complexidade, 
nas áreas de atuação comuns e instrumen-
tais e nos vários domínios de atuação dos 
órgãos e serviços.

Caixa 
Telefonista  

Administrativo com responsabilidade 
pelas operações de caixa.

Administrativo com responsabilidade 
pelos serviços de comunicações.

Encarregado geral de 
máquinas

-
ção geral de todas as tarefas realizadas 
pelo pessoal afeto aos sectores de ativida-
de sob sua supervisão.

Encarregado geral de 
construção civil

Fiscal

Encarregado de barragem
Encarregado de barragem 
com central elétrica
Encarregado eletricista de 
central
Operador de estação 
elevatória

Funções de coordenação do pessoal afeto 
ao seu sector de atividade, por cujos 
resultados é responsável. Realização das 
tarefas de programação, organização e 
controlo dos trabalhos a executar pelo 
pessoal sob sua coordenação. Substituição 
do encarregado geral nas suas ausências e 
impedimentos.

Cantoneiro de rega e 
conservação
Ajudante de encarregado 
de barragem
Fiel de armazém
Guarda
Guarda de portas de água
Eletricista
Mecânico
Pedreiro
Carpinteiro
Serralheiro civil
Serralheiro mecânico
Motorista de pesados/
ligeiros
Operador de máquinas
Trabalhador auxiliar
Trabalhador de limpeza 

Funções de natureza executiva, de 
carácter manual ou mecânico, enquadra-

com graus de complexidade variáveis. 
Execução de tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos 
órgãos e serviços, podendo comportar 
esforço físico. Responsabilidade pelos 
equipamentos sob sua guarda e pela sua 
correta utilização, procedendo, quando 
necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

Estagiário

Trabalhador que, sem prejuízo do princí-
pio de salário igual para trabalho igual, 
se habilita, por um período máximo de 3 
anos, o qual inclui o período experimen-

masculino se aplica o correspondente no feminino.

           

1271



Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 19, 22/5/2017

ANEXO III

Tabela salarial e progressão horizontal

Níveis
Escalões de remunerações mínimas

A B C D E

0

Engenheiro técnico agrário especialista
Engenheiro técnico especialista
Técnico superior
Técnico especialista

1 014,00 € 1 026,00 € 1 038,00 € 1 052,00 € 1 063,00 € 

I
Engenheiro técnico agrário principal
Engenheiro técnico principal
Técnico principal

938,00 € 953,00 € 964,00 € 976,00 € 989,00 € 

II

Agente técnico agrícola especialista
Assistente administrativo especialista
Chefe de serviços administrativos
Engenheiro técnico agrário de 1.ª classe
Engenheiro técnico de 1.ª classe
Técnico 1.ª classe 
Topógrafo/Operador de SIG especialista

828,00 € 840,00 € 853,00 € 866,00 € 879,00 € 

III

Assistente administrativo principal
Desenhador especialista
Encarregado eletricista de central
Engenheiro técnico agrário de 2.ª classe
Engenheiro técnico de 2.ª classe
Técnico de 2.ª classe

790,00 € 804,00 € 816,00 € 829,00 € 842,00 € 

IV

Agente técnico agrícola principal
Assistente administrativo de 1.ª classe
Desenhador principal
Topógrafo/Operador de SIG principal

705,00 € 717,00 € 730,00 € 742,00 € 755,00 € 

V

Agente técnico agrícola de 1.ª classe
Auxiliar técnico de rega e conservação especialista
Carpinteiro especialista
Operador de máquinas especialista
Eletricista especialista
Encarregado de barragem c/central eléctrica especialista 
Encarregado geral de máquinas/Encarregado geral de construção civil
Fiel de armazém especialista
Fiscal especialista
Mecânico especialista
Motorista pesados/ligeiros especialista
Pedreiro especialista
Serralheiro civil especialista
Serralheiro mecânico especialista
Topógrafo/Operador de SIG de 1.ª classe

669,00 € 681,00 € 693,00 € 706,00 € 718,00 € 
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VI

Agente técnico agrícola de 2.ª classe
Assistente administrativo de 2.ª classe
Auxiliar técnico de rega e conservação principal
Carpinteiro principal
Operador de máquinas principal
Desenhador de 1.ª classe
Eletricista principal
Encarregado de barragem com central eléctrica principal
Fiel de armazém principal
Fiscal principal
Mecânico principal
Motorista pesados/ligeiros principal
Pedreiro principal
Serralheiro civil principal
Serralheiro mecânico principal
Topógrafo/Operador de SIG de 2.ª classe

621,00 € 635,00 € 647,00 € 660,00 € 672,00 € 

VII

Assistente administrativo de 3.ª classe
Auxiliar técnico de rega e conservação de 1.ª classe
Carpinteiro de 1.ª classe
Operador de máquinas de 1.ª classe
Desenhador de 2.ª classe
Eletricista de 1.ª classe
Encarregado de barragem especialista
Mecânico de 1.ª classe
Motorista pesados/ligeiros de 1.ª classe
Operador de estação elevatória especialista
Pedreiro de 1.ª classe
Serralheiro civil de 1.ª classe
Serralheiro mecânico de 1.ª classe

577,00 € 589,00 € 601,00 € 613,00 € 627,00 € 

VIII

Auxiliar técnico de rega e conservação de 2.ª classe
Cantoneiro de rega e conservação especialista
Encarregado de barragem
Fiscal de 1.ª classe
Guarda especialista
Guarda de porta de água especialista
Operador de estação elevatória principal

557,00 € 566,00 € 579,00 € 591,00 € 603,00 € 

IX

Cantoneiro de rega e conservação principal
Carpinteiro de 2.ª classe
Operador de máquinas de 2.ª classe
Eletricista de 2.ª classe
Fiel de armazém de 1.ª classe
Fiscal de 2.ª classe
Guarda principal
Guarda de porta de água principal
Mecânico de 2.ª classe
Motorista pesados/ligeiros de 2.ª classe
Operador de estação elevatória de 1.ª classe
Pedreiro de 2.ª classe
Serralheiro civil de 2.ª classe
Serralheiro mecânico de 2.ª classe

  557,00 € 562,00 € 566,00 € 
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X

Auxiliar administrativo especialista
Cantoneiro de rega e conservação
Carpinteiro de 3.ª classe
Eletricista de 3.ª classe
Guarda de 1.ª classe 
Guarda de porta de água de 1.ª classe
Mecânico de 3.ª classe
Operador de estação elevatória de 2.ª classe
Pedreiro de 3.ª classe
Serralheiro civil de 3.ª classe
Serralheiro mecânico de 3.ª classe
Ajudante de encarregado de barragem
Fiel auxiliar de armazém

557,00 € 560,00 € 

XI

Auxiliar administrativo de 1.ª classe
Trabalhador auxiliar
Trabalhador de limpeza
Estagiário

557,00 €

novo valor que se venha a estabelecer. 

Coruche, 18 de Abril de 2017.

Outurgantes

Sorraia:

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

Lagoa e Portimão:

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

Hidroagrícola do Baixo Mondego:

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

-
nutos:

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

-
-a-Nova:

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

Odivelas:

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

Vila Franca de Xira:

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

-
lhas e Alto Sado:

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

-
tavento do Algarve:

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.
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Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

Lis:

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

Chaves:

Eng.º José Gonçalves Ferreira Barahona Nuncio, man-
datário.

Pelo Sindicato da Agricultura, Alimentação e Florestas 
- SETAA:

Joaquim Manuel Freire Venâncio, mandatário.

com o n.º 68/2017, nos termos do artigo 494.º do Código do 
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

Acordo coletivo entre a Auto-Estradas do Atlânti-
co - Concessões Rodoviárias de Portugal, SA e ou-
tra e o Sindicato da Construção, Obras Públicas e  
Serviços - SETACCOP - Alteração salarial e outras

Cláusula 1.ª

Área e âmbito

1- O presente acordo colectivo de trabalho (ACT) aplica-
-se em todo o território nacional e obriga, por uma parte, as 
empresas Auto-Estradas do Atlântico - Concessões Rodovi-
árias de Portugal, SA, e GEIRA, SA e, por outra parte, os 

que o subscreve.
2- Sem prejuízo do disposto no número anterior e para os 

efeitos do disposto na alínea g) do número 1 do artigo 492.º 
do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 
12 de Fevereiro, o número de trabalhadores abrangido pelo 
presente acordo, à data da sua assinatura, é de 182, sendo o 
número de empregadores 2.

3- As empresas outorgantes do presente acordo desenvol-
vem as seguintes actividades:

Auto-Estradas do Atlântico - Concessões Rodoviárias de 
Portugal, SA - gestão de infra-estruturas dos transportes ter-
restres (CAE 52211);

GEIRA, SA - outras actividades auxiliares de transportes 
terrestres (CAE 52213).

Cláusula 2.ª

Vigência, denúncia e revisão

1- O presente ACT entra em vigor cinco dias após a sua 
publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, sendo o seu 
período de vigência de 12 meses, produzindo a tabela sala-
rial e cláusulas de expressão pecuniária efeitos reportados a 
1 de Janeiro de cada ano. 

2- A denúncia e os processos de revisão do presente ACT 
reger-se-ão pelas normas legais que estiverem em vigor. 

3- O presente acordo altera o ACT outorgado entre a Auto-
-Estradas do Atlântico - Concessões Rodoviárias de Portu-
gal, SA e outra, e o Sindicato da Construção, Obras Públicas 
e Serviços - SETACCOP, publicado no Boletim do Trabalho 
e Emprego (BTE), 1.ª série, n.º 27, de 22 de Julho de 2008, 
com as alterações publicadas nos Boletim do Trabalho e Em-
prego, n.º 29, de 8 de Agosto de 2009, n.º 21, de 8 de Junho 
de 2010, n.º 15, de 22 de Abril de 2011 (texto consolidado), 
n.º 17, de 8 de Maio de 2012, n.º 21, de 8 de Junho de 2013 
(texto consolidado), n.º 39, de 22 de Outubro de 2013, n.º 43, 

Julho de 2014, n.º 23, de 22 de Junho de 2015 (texto conso-
lidado), e n.º 21, de 8 de Junho de 2016.

Cláusula 52.ª

Remuneração 

1- ........................................................................................
2- ........................................................................................
3- As remunerações mensais de base são as estabelecidas 

no anexo III.
4- ........................................................................................
5- ........................................................................................

Cláusula 55.ª

Subsídio de turno

1- Os trabalhadores em regime de turnos têm direito a re-
ceber, mensalmente, um subsídio de acordo com os regimes 
e os valores seguintes:

a) três ou quatro turnos com duas folgas variáveis -  
174,73 €;

b)  
141,19 €;

c) 
d) dois turnos com duas folgas variáveis - 108,63 €;
e)  

92,06 €;
f) 
2- ........................................................................................
3- ........................................................................................
4- ........................................................................................
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