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ACORDO PARA A OPERACIONALIDADE DO PORTO DE LISBOA

Aos 27 dies do més de maio de 2016 reunidos nas instalag?es do Ministério do Mar, os

representantes das Associag?es de Operadores Portuérios do Porto de Lisboa e o Sindicato dos

Estivadores, Trabalhadores de Trafego e Conferentes Maritimos do Centro e Sul de Portugal,

acordaram no seguinte:

1 - 0 novo Contrato Coletivo de Trabaiho (CCT) seré conciuido no prazo de 15 dias.

2 — O pré-aviso de Greve sera cancelado por iniciativa unilateral do Sindicato no prazo de 24

horas a contar da ceiebragio do presente acordo.

3 — Para além de todas c|a’usu|as que jé foram acordadas entre as partes em processo negociai

anterior, o CCT a que se refere o n.9 1 deveré conter também o seguinte clausulado:

Cldusula 1.9

1 — As entidades empregadoras e utilizadoras darao prioridade aos trabalhadores portuérios na

colocagao de trabalhadores nas fung?es de yardp/aning e shipplaning.

2 - A prioridade indicada no ndmero anterior so operara’ em reiagao aos trabalhadoresque até
a data da celebragéo do CCT tenham valéncias para o exercicio de tais fung?es e desde que,
alternativamente,se veri?que uma das seguintes situag?es:

a) Até a data da celebragao do CCT tenham exercido predominantementeas suas fung?es

na a’rea da conferéncia;

b) N50 estejam colocados a exercer outras fun<;c“>es especializadas.

C/dusula2.9

1 — Os operadores comprometem—se, durante 0s 2 primeiros anos de vigéncia do novo CCT, a

encontrar uma solugio de modo a que os trabalhadoresda PORLIS sejam integrados na AETP—L,

n:-"Jo podendo a mesma admitir novos trabalhadores durante o periodo de vigéncia do CCT.

2 — A AETP—L e as empresas operadores n50 admitirao qualquer trabalhador portuério nos 15

dies seguintes a assinatura do presente Acordo.

3 — Enquanto nao estiver definida a solugéo referida no n?mero 1, as regras de colocagéo de

trabalhadores no Porto de Lisboa ser?o as seguintes:

a) Primeiro, sao colocados os trabalhadores da AETP—L com contrato sem termo;
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b) Segundo, s?o colocados os 23 trabalhadores da AETPL, a que se refere a clausula 3.9,

enquanto os mesmos néo forem integrados mediante contrato de trabalho sem termo,
para as fungées para que estiverem habilitados;

‘

c) Tercelro, séo colocados os zb trabalhadores e os 15 trabalhadores da PORLIS, ambos
I

identificados em anexo, em condig?es de igualdade e em razéo das fung?es para que
estiverem habilitados.

4 — As requisig?es de pessoal serao satisfeitas pela AETP—L pela seguinte ordem sequencial:

a) As que provenham das empresas do Grupo ETE, Multiterminal e TMB;

b) De seguida as requisigées apresentadas pelas empresas Sotagus e Liscont;

5« Na satisfagio dos pedidos de requisig?o referidos no n?mero anterior a afetagéo dos

trabalhadores a postos de trabalho deve efetuar—se com o pessoal mais adequado é natureza
das fung?es a executar.
6- Tanto os trabalhadoresdo quadro privativo das empresas de estiva, como os trabalhadores
do quadro privativo da AETP~L, n?o prestar?o trabalho suplementarenquanto os trabalhadores
referidos no n?mero 3 n?o tiverem efetuado um turno de trabalho.

Cldusulu 3.9

1 - Os operadores comprometem-se a integrar nos quadros da AETP—L, logo que possivel e no

prazo méximo de 6 meses, a contar da data da assinatura do novo CCT, os 23 trabalhadoresque
constam do quadro anexo, mediante contrato de trabalho sem termo.

2 — Estes trabalhadores seréo colocados com o nfvel remuneratériocorrespondente a Base VIII.

Cléusula 4.9

1 — As partes acordam que os niveis salariais do novo CCT, que jé incluem o subsidio de turno,
ser?o os seguintes:

Categorias Valor
Base I

- Chefe de Operagées 2326,06€
Base II - Coordenador 2220,33€
Base Ill 2114,60€
Base IV 1903,14€
Base V 1776,26€
Base VI 1554,23€
Base VII 1443,21€
Base VIII 1220,22€
Base IX 1046,72€
Base X 850,00 €



2 -
A progressao salarial dos trabalhadorescontratados, em regime de contrato de trabalho sem

termo, far-se-a nos seguintes termos:

2.1. A progresséo da Base X para a Base IX ocorreré, automaticamente, no prazo de 4 anos apés
a celebragio do contrato de trabalho sem termo;

2.2. A progress?o da Base IX para a Base VIII e da Base VIII para a Base VII ocorrera' em fun;5o
do mérito do trabalhadoraferido em fungio dos seguintes critérios de avaliag?o, com a mesma
valorac?o percentualz

i. Absentismo;
ii. Pontualidade;

iii. Sang?esdisciplinares;

iv. Utilizag?o do equipamentoe cumprimento de regras de seguranga;
v. Controlo de alcoolémia e estupefacientes.

2.3 A progress?o por mérito da Base IX para a Base VIII abrange, no mfnimo, 25% dos

trabalhadoresque tenham ingressado na mesma ha 4 anos.

2.4.A progressao por mérito da Base VIII para a Base VII abrange, no minimo, 25% dos

trabalhadores que tenham ingressado na mesma ha 3 anos.

2.5.A partir da Base VII os trabalhadores seréo promovidos automaticamente,de 3 em 3 anos,
até 3 Base II.

2.6.A partir da Base II os trabalhadoresapenas serao promovidos e designados por escolha Iivre

do empregador.

Cldusula 5.9

O Sindicato compromete—se, durante o prazo de vigéncia do CCT, a n50 apresentar qualquer pré-
aviso de greve sobre as matérias constantes do mesmo, por alegada violagio ou incumprimento
do CCT, sem previamente ver as mesmas apreciadas pela comiss?o paritéria.

C/dusula 6.9

O prazo de vigéncia do novo CCT teré a durag?o de 6 anos.

Pelo Sindicato, Pela AOP,
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