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Aviso de projeto de portaria de extensão das alte-
rações do contrato coletivo entre a Associação da 
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal 
(AHRESP) e o Sindicato dos Trabalhadores do  
Setor de Serviços - SITESE (restauração e bebidas)

Nos termos e para os efeitos dos números 2 e 3 do ar-
tigo 516.º do Código do Trabalho, no uso da competência 
delegada por Despacho n.º 12744/2022, de 24 de outubro, 
do Secretário de Estado do Trabalho, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 212, de 3 de novembro de 2022, 
torna-se público ser intenção do Ministério do Trabalho, So-
lidariedade e Segurança Social proceder à emissão de por-
taria de extensão das alterações do contrato coletivo entre 
a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Por-
tugal (AHRESP) e o Sindicato dos Trabalhadores do Setor 
de Serviços - SITESE (restauração e bebidas), publicadas 
no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), n.º 26, de 15 de 
julho de 2022, ao abrigo do artigo 514.º e do número 1 do 
artigo 516.º do Código do Trabalho e da Resolução do Con-
selho de Ministros (RCM) n.º 82/2017, publicada no Diário 
da República, 1.ª série, n.º 112, de 9 de junho, cujo projeto e 
respetiva nota justificativa se publicam em anexo.

Nos 15 dias seguintes ao da publicação do presente aviso, 
podem os interessados no procedimento de extensão deduzir, 
por escrito, oposição fundamentada ao referido projeto.

De acordo com o disposto no número 3 da RCM, a opo-
sição à extensão deve ser dirigida à Direção-Geral do Em-
prego e das Relações de Trabalho, preferencialmente por 
via eletrónica, designadamente para o endereço eletrónico  
dsrcot@dgert.mtsss.pt.

23 de novembro de 2022 - A Diretora-Geral do Emprego 
e das Relações de Trabalho, Ana Couto de Olim.

Nota justificativa

As alterações do contrato coletivo entre a Associação da 
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) 
e o Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços -  
SITESE (restauração e bebidas), publicadas no Boletim do 
Trabalho e Emprego (BTE), n.º 26, de 15 de julho de 2022, 
abrangem no território nacional as relações de trabalho entre 
empregadores que se dediquem à atividade de restauração 
e bebidas, parques de campismo e campos de golfe (salvo 
se constituírem complemento de unidades hoteleiras) e tra-
balhadores ao seu serviço, uns e outros representados pelas 
associações outorgantes.

As partes signatárias requereram a extensão das alte-
rações da convenção na mesma área geográfica e setor de 
atividade aos empregadores não filiados na associação de 
empregadores outorgante e trabalhadores ao seu serviço, das 
profissões e categorias profissionais previstas na convenção, 
não representados pela associação sindical outorgante.

De acordo com o número 1 do artigo 514.º do Código do 
Trabalho, a convenção coletiva pode ser aplicada, no todo 

ou em parte, por portaria de extensão a empregadores e a 
trabalhadores integrados no âmbito do setor de atividade e 
profissional definido naquele instrumento. O número dois do 
referido normativo legal determina ainda que a extensão é 
possível mediante a ponderação de circunstâncias sociais e 
económicas que a justifiquem, nomeadamente a identidade 
ou semelhança económica e social das situações no âmbito 
da extensão e no instrumento a que se refere.

Existindo identidade económica e social entre as situa-
ções que se pretende abranger com a extensão e as previs-
tas na convenção em apreço, foi promovida a realização do 
estudo de avaliação dos indicadores previstos nas alíneas 
a) a e) do número 1 da Resolução do Conselho de Minis-
tros (RCM) n.º 82/2017, de 9 de junho de 2017, através dos 
elementos disponíveis no apuramento do Relatório Único/
Quadros de Pessoal de 2020. De acordo com o estudo esta-
vam abrangidos pelo instrumento de regulamentação coleti-
va de trabalho, direta e indiretamente, 41 947 trabalhadores 
por conta de outrem a tempo completo (TCO), excluindo os 
praticantes e aprendizes e o residual, dos quais 54,9 % são 
mulheres e 45,1 % são homens. De acordo com os dados 
da amostra, o estudo indica que para 11 225 TCO (26,8 % 
do total) as remunerações devidas são iguais ou superiores 
às remunerações convencionais, enquanto para 30 722 TCO 
(73,2 % do total) as remunerações devidas são inferiores às 
convencionais, dos quais 58,3 % são mulheres e 41,7 % são 
homens. Quanto ao impacto salarial da extensão, a atuali-
zação das remunerações representa um acréscimo de 3,5 % 
na massa salarial do total dos trabalhadores e de 5,4 % para 
os trabalhadores cujas remunerações devidas serão alteradas. 
Na perspetiva da promoção de melhores níveis de coesão e 
igualdade social, o estudo indica uma redução no leque sala-
rial e uma diminuição das desigualdades. 

Neste contexto, ponderadas as circunstâncias sociais e 
económicas justificativas da extensão de acordo com o dis-
posto no número 2 do artigo 514.º do Código do Trabalho, 
promove-se o alargamento do âmbito de aplicação das al-
terações do contrato coletivo às relações de trabalho não 
abrangidas por regulamentação coletiva negocial porquanto 
tem, no plano social, o efeito de uniformizar as condições 
mínimas de trabalho dos trabalhadores e, no plano económi-
co, o de aproximar as condições de concorrência entre em-
presas do mesmo sector.

Considerando que a retribuição do nível I da tabela sala-
rial prevista no anexo I da convenção é inferior à retribuição 
mínima mensal garantida (RMMG) em vigor e que esta pode 
ser objeto de reduções relacionadas com o trabalhador, nos 
termos do artigo 275.º do Código do Trabalho, a referida re-
tribuição convencional apenas é objeto de extensão nas situ-
ações em que seja superior à RMMG resultante de redução 
relacionada com o trabalhador.

Considerando que na mesma área e setor de atividade 
existem outras convenções, total ou parcialmente aplicáveis, 
celebradas pela mesma associação de empregadores, pela 
APHORT - Associação Portuguesa da Hotelaria, Restaura-
ção e Turismo, pela AIHSA - Associação dos Industriais Ho-
teleiros e Similares do Algarve e pela Associação dos Hotéis 
e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), cujas 
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áreas tradicionais de influência caraterizam-se, respetiva-
mente, pelo norte e sul do território do Continente, a presente 
extensão, à semelhança das anteriormente emitidas, é aplicá-
vel nos distritos de Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évora, 
Guarda, Lisboa, Leiria, Portalegre, Santarém e Setúbal às 
relações de trabalho entre empregadores não filiados na as-
sociação de empregadores outorgante e trabalhadores ao seu 
serviço e, no território do Continente, às relações de trabalho 
entre empregadores filiados na associação de empregadores 
outorgante e trabalhadores ao seu serviço não representados 
pela associação sindical outorgante.

Considerando que as anteriores extensões das conven-
ções não se aplicam aos trabalhadores filiados nos sindicatos 
representados pela FESAHT - Federação dos Sindicatos de 
Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de 
Portugal, por oposição da referida Federação, mantém-se na 
presente extensão idêntica exclusão.

Considerando que a atividade de cantinas, refeitórios e 
fábricas de refeições é abrangida por convenção coletiva es-
pecífica, outorgada pela AHRESP, é a mesma excluída da 
presente extensão.

Considerando ainda que a convenção coletiva regula di-
versas condições de trabalho, procede-se à ressalva genérica 
de cláusulas contrárias a normas legais imperativas.

Nos termos da alínea c) do número 1 do artigo 478.º do 
Código do Trabalho e dos números 2 e 4 da RCM, na fixação 
da eficácia das cláusulas de natureza pecuniária foi tido em 
conta a data do depósito da convenção e o termo do prazo 
para a emissão da portaria de extensão, com produção de 
efeitos a partir do primeiro dia do mês em causa.

Projeto de portaria de extensão das alterações do contrato 
coletivo entre a Associação da Hotelaria, Restauração e Simila-
res de Portugal (AHRESP) e o Sindicato dos Trabalhadores do 

Setor de Serviços - SITESE (restauração e bebidas)

Artigo 1.º

1- As condições de trabalho constantes das alterações do 
contrato coletivo entre a Associação da Hotelaria, Restau-
ração e Similares de Portugal (AHRESP) e o Sindicato dos 
Trabalhadores do Setor de Serviços - SITESE (restauração e 
bebidas), publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 
26, de 15 de julho de 2022, são estendidas:

a) Nos distritos de Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évo-
ra, Guarda, Lisboa, Leiria, Portalegre, Santarém e Setúbal 
às relações de trabalho entre empregadores não filiados na 
associação de empregadores outorgante que se dediquem à 
atividade de restauração e bebidas (incluindo nos casinos), 
parques de campismo e campos de golfe que não sejam 
complemento de unidades hoteleiras e trabalhadores ao seu 
serviço das profissões e categorias profissionais previstas na 
convenção;

b) No território do Continente, às relações de trabalho en-
tre empregadores filiados na associação de empregadores 
outorgante que prossigam a atividade referida na alínea ante-
rior e trabalhadores ao seu serviço das profissões e categorias 
profissionais previstas na convenção não representados pela 
associação sindical outorgante.

2- O disposto na alínea a) do número anterior não é apli-
cável aos empregadores filiados na APHORT - Associação 
Portuguesa da Hotelaria, Restauração e Turismo nem aos 
trabalhadores filiados nos sindicatos representados pela  
FESAHT - Federação dos Sindicatos de Agricultura, Ali-
mentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal.

3- A presente portaria não é aplicável à atividade de canti-
nas, refeitórios e fábricas de refeições.

4- A retribuição da tabela salarial inferior à retribuição 
mínima mensal garantida apenas é objeto de extensão nas 
situações em que seja superior à retribuição mínima mensal 
garantida resultante de redução relacionada com o trabalha-
dor, de acordo com o artigo 275.º do Código do Trabalho.

5- Não são objeto de extensão as cláusulas contrárias a 
normas legais imperativas.

Artigo 2.º

1- A presente portaria entra em vigor no quinto dia após a 
sua publicação no Diário da República.

2- A tabela salarial e cláusulas de natureza pecuniária pre-
vistas na convenção produzem efeitos a partir de 1 de agosto 
de 2022.

Aviso de projeto de portaria de extensão das altera-
ções do contrato coletivo entre a APCOR - Associa-
ção Portuguesa da Cortiça e o Sindicato do Comér-
cio, Escritórios e Serviços/UGT - SINDCES/UGT 

(pessoal de escritórios)

Nos termos e para os efeitos dos números 2 e 3 do ar-
tigo 516.º do Código do Trabalho, no uso da competência 
delegada por Despacho n.º 12744/2022, de 24 de outubro, 
do Secretário de Estado do Trabalho, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 212, de 3 de novembro de 2022, 
torna-se público ser intenção do Ministério do Trabalho, So-
lidariedade e Segurança Social proceder à emissão de por-
taria de extensão das alterações do contrato coletivo entre a 
APCOR - Associação Portuguesa da Cortiça e o Sindicato 
do Comércio, Escritórios e Serviços/UGT - SINDCES/UGT 
(pessoal de escritórios), publicadas no Boletim do Trabalho 
e Emprego (BTE), n.º 28, de 29 de julho de 2022, ao abrigo 
do artigo 514.º e do número 1 do artigo 516.º do Código do 
Trabalho e da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 
n.º 82/2017, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 
112, de 9 de junho, cujo projeto e respetiva nota justificativa 
se publicam em anexo.

Nos 15 dias seguintes ao da publicação do presente aviso, 
podem os interessados no procedimento de extensão deduzir, 
por escrito, oposição fundamentada ao referido projeto.

De acordo com o disposto no número 3 da RCM, a opo-
sição à extensão deve ser dirigida à Direção-Geral do Em-
prego e das Relações de Trabalho, preferencialmente por 
via eletrónica, designadamente para o endereço eletrónico  
dsrcot@dgert.mtsss.pt.
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23 de novembro de 2022 - A Diretora-Geral do Emprego 
e das Relações de Trabalho, Ana Couto de Olim.

Nota justificativa

As alterações do contrato coletivo entre a APCOR - As-
sociação Portuguesa da Cortiça e o Sindicato do Comércio, 
Escritórios e Serviços/UGT - SINDCES/UGT (pessoal de 
escritórios), publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego 
(BTE), n.º 28, de 29 de julho de 2022, abrangem as relações 
de trabalho entre empregadores que no território nacional se 
dediquem à atividade corticeira, e trabalhadores ao seu servi-
ço, uns e outros representados pelas associações outorgantes.

As partes signatárias da convenção requereram a exten-
são das alterações do contrato coletivo às relações de tra-
balho entre empregadores e trabalhadores não representados 
pelas associações outorgantes que na respetiva área e âmbito 
exerçam a mesma atividade.

De acordo com o número 1 do artigo 514.º do Código do 
Trabalho, a convenção coletiva pode ser aplicada, no todo 
ou em parte, por portaria de extensão a empregadores e a 
trabalhadores integrados no âmbito do setor de atividade e 
profissional definido naquele instrumento. O número dois do 
referido normativo legal determina ainda que a extensão é 
possível mediante a ponderação de circunstâncias sociais e 
económicas que a justifiquem, nomeadamente a identidade 
ou semelhança económica e social das situações no âmbito 
da extensão e no instrumento a que se refere.

Existindo identidade económica e social entre as situa-
ções que se pretende abranger com a extensão e as previstas 
na convenção em apreço, foi promovida a realização do estu-
do de avaliação dos indicadores previstos nas alíneas a) a e) 
do número 1 da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 
n.º 82/2017, de 9 de junho de 2017, através dos elementos 
disponíveis no apuramento do Relatório Único/Quadros de 
Pessoal de 2020. De acordo com o estudo estavam abrangi-
dos pelo instrumento de regulamentação coletiva de traba-
lho, direta e indiretamente, 759 trabalhadores por conta de 
outrem a tempo completo (TCO), excluindo os praticantes 
e aprendizes e o residual, dos quais 50,1 % são mulheres e 
49,9 % são homens. De acordo com os dados da amostra, o 
estudo indica que para 640 TCO (84,3 % do total) as remu-
nerações devidas são iguais ou superiores às remunerações 
convencionais enquanto para 119 TCO (15,7 % do total) as 
remunerações devidas são inferiores às convencionais, dos 
quais 44,5 % são homens e 55,5 % são mulheres. Quanto 
ao impacto salarial da extensão, a atualização das remune-
rações representa um acréscimo de 0,3 % na massa salarial 
do total dos trabalhadores e de 4,3 % para os trabalhadores 
cujas remunerações devidas serão alteradas. Na perspetiva 
da promoção de melhores níveis de coesão e igualdade social 
o estudo indica uma redução no leque salarial e uma dimi-
nuição das desigualdades.

Neste contexto, ponderadas as circunstâncias sociais e 
económicas justificativas da extensão de acordo com o dis-
posto no número 2 do artigo 514.º do Código do Trabalho, 
promove-se o alargamento do âmbito de aplicação das al-
terações do contrato coletivo a às relações de trabalho não 

abrangidas por regulamentação coletiva negocial porquanto 
tem, no plano social, o efeito de uniformizar as condições 
mínimas de trabalho dos trabalhadores e, no plano económi-
co, o de aproximar as condições de concorrência entre em-
presas do mesmo setor.

Considerando que a convenção tem por âmbito geográ-
fico de aplicação todo o território nacional e que a extensão 
de convenção coletiva nas Regiões Autónomas compete aos 
respetivos Governos Regionais, a presente portaria apenas é 
aplicável no território do Continente. 

Nas anteriores extensões foi tida em consideração a 
existência de outra convenção coletiva aplicável no mesmo 
âmbito, celebrada entre a Associação dos Industriais e Ex-
portadores de Cortiça (AIEC) e diversas associações sindi-
cais, com portarias de extensão limitadas às empresas nela 
filiadas. Neste sentido, a presente portaria não se aplica a 
empregadores filiados na Associação dos Industriais e Ex-
portadores de Cortiça (AIEC), à semelhança das extensões 
anteriores.

Nos termos da alínea c) do número 1 do artigo 478.º do 
Código do Trabalho e dos números 2 e 4 da RCM, na fixação 
da eficácia das cláusulas de natureza pecuniária foi tido em 
conta a data do depósito da convenção e o termo do prazo 
para a emissão da portaria de extensão, com produção de 
efeitos a partir do primeiro dia do mês em causa. 

Projeto de portaria de extensão das alterações do contrato 
coletivo entre a APCOR - Associação Portuguesa da Cortiça 

e o Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços/UGT - 
SINDCES/UGT (pessoal de escritórios)

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Tra-
balho, no uso da competência delegada por Despacho n.º 
7910/2022, de 21 de junho de 2022, da Ministra do Traba-
lho, Solidariedade e Segurança Social, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 123, de 28 de junho de 2022, ao 
abrigo do artigo 514.º e do número 1 do artigo 516.º do Có-
digo do Trabalho e da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 82/2017, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 
112, de 9 de junho de 2017, o seguinte:

Artigo 1.º

1- As condições de trabalho constantes das alterações do 
contrato coletivo entre a APCOR - Associação Portuguesa da 
Cortiça e o Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços/
UGT - SINDCES/UGT (pessoal de escritórios), publicadas 
no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), n.º 28, de 29 de 
julho de 2022, são estendidas no território do Continente:

a) Às relações de trabalho entre empregadores não filiados 
na associação de empregadores outorgante que se dediquem 
à atividade corticeira e trabalhadores ao seu serviço, das pro-
fissões e categorias profissionais previstas na convenção; 

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados na 
associação de empregadores outorgante que exerçam a ati-
vidade económica referida na alínea anterior e trabalhado-
res ao seu serviço das profissões e categorias profissionais 
previstas na convenção, não filiados na associação sindical 
outorgante. 
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2- O disposto na alínea a) do número anterior não é aplicá-
vel a empregadores filiados na Associação dos Industriais e 
Exportadores de Cortiça (AIEC).

Artigo 2.º

1- A presente portaria entra em vigor no quinto dia após a 
sua publicação no Diário da República.

2- A tabela salarial e cláusulas de natureza pecuniária pre-
vistas na convenção produzem efeitos a partir de 1 de setem-
bro de 2022.

Aviso de preojeto de portaria de extensão do acor-
do coletivo entre a Cooperativa Agro-Pecuária da 
Beira Central, CRL e outras e o Sindicato Nacional 
dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, 
Turismo, Indústria Alimentar, Bebidas e Afins -  

SETAAB e outro

Nos termos e para os efeitos dos números 2 e 3 do ar-
tigo 516.º do Código do Trabalho, no uso da competência 
delegada por Despacho n.º 12744/2022, de 24 de outubro, 
do Secretário de Estado do Trabalho, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 212, de 3 de novembro de 2022, 
torna-se público ser intenção do Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social proceder à emissão de 
portaria de extensão do acordo coletivo entre a Cooperativa 
Agro-Pecuária da Beira Central, CRL e outras e o Sindicato 
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, 
Turismo, Indústria Alimentar, Bebidas e Afins - SETAAB e 
outro, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), 
n.º 28, de 29 de julho de 2022, ao abrigo do artigo 514.º e 
do número 1 do artigo 516.º do Código do Trabalho e da 
Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 82/2017, 
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 112, de 9 de 
junho, cujo projeto e respetiva nota justificativa se publicam 
em anexo.

Nos 15 dias seguintes ao da publicação do presente aviso, 
podem os interessados no procedimento de extensão deduzir, 
por escrito, oposição fundamentada ao referido projeto.

De acordo com o disposto no número 3 da RCM, a opo-
sição à extensão deve ser dirigida à Direção-Geral do Em-
prego e das Relações de Trabalho, preferencialmente por 
via eletrónica, designadamente para o endereço eletrónico  
dsrcot@dgert.mtsss.pt.

23 de novembro de 2022 - A Diretora-Geral do Emprego 
e das Relações de Trabalho, Ana Couto de Olim.

Nota justificativa

O acordo coletivo entre a Cooperativa Agro-Pecuária da 
Beira Central, CRL e outras e o Sindicato Nacional dos Tra-
balhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indús-
tria Alimentar, Bebidas e Afins - SETAAB e outro, publicado 
no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), n.º 28, de 29 de 

julho de 2022, abrange as relações de trabalho entre as coo-
perativas agrícolas outorgantes que no território nacional se 
dediquem às atividades nele previstas, e trabalhadores ao seu 
serviço representado pelas associações sindicais outorgantes.

As partes subscritoras requereram a extensão do acordo 
coletivo no território do Continente a todas as cooperativas 
agrícolas não outorgantes que desenvolvam as atividades 
previstas nas alíneas a), b), c) e d) do artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 335/99, de 20 de agosto, ou seja, à produção agríco-
la, agropecuária e florestal, à recolha, concentração, transfor-
mação, conservação, armazenagem e escoamento de bens e 
produtos provenientes das explorações dos seus membros, à 
produção, aquisição, preparação e acondicionamento de fa-
tores de produção e de produtos e à aquisição de animais des-
tinados às explorações dos seus membros ou à sua própria 
atividade, e à instalação e prestação de serviços às explora-
ções dos seus membros, nomeadamente de índole organiza-
tiva, técnica, tecnológica, económica, financeira, comercial, 
administrativa e associativa, e trabalhadores ao seu serviço 
representados pelas associações sindicais outorgantes.

De acordo com o número 1 do artigo 514.º do Código do 
Trabalho, a convenção coletiva pode ser aplicada, no todo 
ou em parte, por portaria de extensão a empregadores e a 
trabalhadores integrados no âmbito do setor de atividade e 
profissional definido naquele instrumento. O número dois do 
referido normativo legal determina ainda que a extensão é 
possível mediante a ponderação de circunstâncias sociais e 
económicas que a justifiquem, nomeadamente a identidade 
ou semelhança económica e social das situações no âmbito 
da extensão e no instrumento a que se refere.

Existindo identidade económica e social entre as situa-
ções que se pretende abranger com a extensão e as previstas 
na convenção em apreço, foi promovida a realização do estu-
do de avaliação dos indicadores previstos nas alíneas a) a e) 
do número 1 da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 
n.º 82/2017, de 9 de junho de 2017, através dos elementos 
disponíveis no apuramento do Relatório Único/Quadros de 
Pessoal de 2020. De acordo com o estudo estavam abrangi-
dos pelo instrumento de regulamentação coletiva de traba-
lho, direta e indiretamente, 108 trabalhadores por conta de 
outrem a tempo completo (TCO), excluindo os praticantes 
e aprendizes e o residual, dos quais 50,9 % são mulheres e 
49,1 % são homens. De acordo com os dados da amostra, o 
estudo indica que para 30 TCO (27,8 % do total) as remu-
nerações devidas são iguais ou superiores às remunerações 
convencionais enquanto para 78 TCO (72,2 % do total) as 
remunerações devidas são inferiores às convencionais, dos 
quais 44,9 % são homens e 55,1 % são mulheres. Quanto 
ao impacto salarial da extensão, a atualização das remune-
rações representa um acréscimo de 1,6 % na massa salarial 
do total dos trabalhadores e de 2,6 % para os trabalhadores 
cujas remunerações devidas serão alteradas. Na perspetiva 
da promoção de melhores níveis de coesão e igualdade social 
o estudo indica uma redução no leque salarial e uma dimi-
nuição das desigualdades.

Neste contexto, ponderadas as circunstâncias sociais e 
económicas justificativas da extensão de acordo com o dis-
posto no número 2 do artigo 514.º do Código do Trabalho, 
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promove-se o alargamento do âmbito de aplicação do acor-
do coletivo às relações de trabalho às relações de trabalho 
entre cooperativas agrícolas não outorgantes da convenção, 
não abrangidas por regulamentação coletiva negocial, e tra-
balhadores ao seu serviço filiados nas organizações sindicais 
outorgantes, no âmbito de setor de atividade e geográfico 
requerido, porquanto tem, no plano social, o efeito de uni-
formizar as condições mínimas de trabalho dos referidos 
trabalhadores e, no plano económico, o de aproximar as con-
dições de concorrência entre as cooperativas do mesmo setor 
de atividade.

Considerando que a convenção coletiva regula diversas 
condições de trabalho, procede-se à ressalva genérica do 
âmbito de aplicação da extensão de cláusulas contrárias a 
normas legais imperativas.

Nos termos da alínea c) do número 1 do artigo 478.º do 
Código do Trabalho e dos números 2 e 4 da RCM, na fixação 
da eficácia das cláusulas de natureza pecuniária foi tido em 
conta a data do depósito da convenção e o termo do prazo 
para a emissão da portaria de extensão, com produção de 
efeitos a partir do primeiro dia do mês em causa. 

Projeto de portaria de extensão do acordo coletivo entre 
a Cooperativa Agro-Pecuária da Beira Central, CRL 
e outras e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria  
Alimentar, Bebidas e Afins - SETAAB e outro

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Tra-
balho, no uso da competência delegada por Despacho n.º 
7910/2022, de 21 de junho de 2022, da Ministra do Traba-
lho, Solidariedade e Segurança Social, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 123, de 28 de junho de 2022, ao 
abrigo do artigo 514.º e do número 1 do artigo 516.º do Có-
digo do Trabalho e da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 82/2017, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 
112, de 9 de junho de 2017, o seguinte:

Artigo 1.º

1- As condições de trabalho constantes do acordo cole-
tivo entre a Cooperativa Agro-Pecuária da Beira Central, 
CRL e outras e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 
Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar, 
Bebidas e Afins - SETAAB e outro, publicado no Boletim 
do Trabalho e Emprego, n.º 28, de 29 de julho de 2022, são 
estendidas no território do Continente às relações de trabalho 
entre cooperativas agrícolas não outorgantes da convenção 
que se dediquem à produção agrícola, agropecuária e flo-
restal, à recolha, concentração, transformação, conservação, 
armazenagem e escoamento de bens e produtos provenientes 
das explorações dos seus membros, à produção, aquisição, 
preparação e acondicionamento de fatores de produção e de 
produtos e à aquisição de animais destinados às explorações 
dos seus membros ou à sua própria atividade, e à instalação 
e prestação de serviços às explorações dos seus membros, 
nomeadamente de índole organizativa, técnica, tecnológica, 
económica, financeira, comercial, administrativa e associati-
va, e trabalhadores ao seu serviço das profissões e categorias 

profissionais previstas na convenção, filiados nas associa-
ções sindicais outorgantes.

2- Não são objeto de extensão as cláusulas contrárias a 
normas legais imperativas.

Artigo 2.º

1- A presente portaria entra em vigor no quinto dia após a 
sua publicação no Diário da República.

2- A tabela salarial e cláusulas de natureza pecuniária pre-
vistas na convenção produzem efeitos a partir de 1 de setem-
bro de 2022. 

Aviso de projeto de portaria de extensão do con-
trato coletivo entre ADCP - Associação das Ade-
gas Cooperativas de Portugal e o Sindicato dos  

Trabalhadores do Setor de Serviços - SITESE

Foi publicado com inexatidão, no Boletim do Trabalho e 
Emprego (BTE), Separata, n.º 17, de 12 de julho de 2022, o 
aviso de projeto de portaria de extensão do contrato coletivo 
em apreço.

Assim, nos termos e para os efeitos dos números 2 e 3 do 
artigo 516.º do Código do Trabalho, no uso da competência 
delegada por Despacho n.º 12744/2022, de 24 de outubro, 
do Secretário de Estado do Trabalho, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 212, de 3 de novembro de 2022, 
procede-se à publicação de novo aviso de projeto de portaria 
de extensão, tornando-se público ser intenção do Ministério 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social proceder à 
emissão de portaria de extensão do contrato coletivo entre 
a ADCP - Associação das Adegas Cooperativas de Portu-
gal e o Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços -  
SITESE, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego 
(BTE), n.º 24, de 29 de junho de 2022, ao abrigo do artigo 
514.º e do número 1 do artigo 516.º do Código do Trabalho e 
da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 82/2017, 
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 112, de 9 de 
junho, cujo projeto e respetiva nota justificativa se publicam 
em anexo.

Nos 15 dias seguintes ao da publicação do presente aviso, 
podem os interessados no procedimento de extensão deduzir, 
por escrito, oposição fundamentada ao referido projeto.

De acordo com o disposto no número 3 da RCM, a opo-
sição à extensão deve ser dirigida à Direção-Geral do Em-
prego e das Relações de Trabalho, preferencialmente por 
via eletrónica, designadamente para o endereço eletrónico  
dsrcot@dgert.mtsss.pt.

23 de novembro de 2022 - A Diretora-Geral do Emprego 
e das Relações de Trabalho, Ana Couto de Olim.

Nota justificativa

O contrato coletivo entre a ADCP - Associação das Ade-
gas Cooperativas de Portugal e o Sindicato dos Trabalhado-
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res do Setor de Serviços - SITESE, publicado no Boletim do 
Trabalho e Emprego (BTE), n.º 24, de 29 de junho de 2022, 
abrange no território nacional, as relações de trabalho entre 
as adegas cooperativas, cooperativas agrícolas com secção 
vitivinícola, seus cooperadores, uniões ou federações de ade-
gas cooperativas, e trabalhadores ao seu serviço, uns e outros 
representados pelas associações outorgantes.

As partes signatárias requereram a extensão do contrato 
coletivo às relações de trabalho entre empregadores não re-
presentados pelas associações outorgantes que na respetiva 
área e âmbito exerçam a mesma atividade e trabalhadores ao 
seu serviço filiados na associação sindical outorgante.

De acordo com o número 1 do artigo 514.º do Código do 
Trabalho, a convenção coletiva pode ser aplicada, no todo 
ou em parte, por portaria de extensão a empregadores e a 
trabalhadores integrados no âmbito do setor de atividade e 
profissional definido naquele instrumento. O número dois do 
referido normativo legal determina ainda que a extensão é 
possível mediante a ponderação de circunstâncias sociais e 
económicas que a justifiquem, nomeadamente a identidade 
ou semelhança económica e social das situações no âmbito 
da extensão e no instrumento a que se refere.

Existindo identidade económica e social entre as situa-
ções que se pretende abranger com a extensão e as previstas 
na convenção em apreço, foi promovida a realização do estu-
do de avaliação dos indicadores previstos nas alíneas a) a e) 
do número 1 da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 
n.º 82/2017, de 9 de junho de 2017, através dos elementos 
disponíveis no apuramento do Relatório Único/Quadros de 
Pessoal de 2020. De acordo com o estudo estavam abran-
gidos pelo instrumento de regulamentação coletiva de tra-
balho, direta e indiretamente, 40 trabalhadores por conta de 
outrem a tempo completo (TCO), excluindo os praticantes 
e aprendizes e o residual, dos quais 52,5 % são mulheres e 
47,5 % são homens. De acordo com o estudo estavam abran-
gidos pelo instrumento de regulamentação coletiva de traba-
lho, direta e indiretamente, 407 trabalhadores por conta de 
outrem a tempo completo (TCO), excluindo os praticantes 
e aprendizes e o residual, dos quais 38,3 % são mulheres e 
61,7 % são homens. De acordo com os dados da amostra, o 
estudo indica que para 229 TCO (56,3 % do total) as remu-
nerações devidas são iguais ou superiores às remunerações 
convencionais enquanto para 178 TCO (43,7 % do total) as 
remunerações devidas são inferiores às convencionais, dos 
quais 54,5 % são homens e 45,5 % são mulheres. Quanto 
ao impacto salarial da extensão, a atualização das remune-
rações representa um acréscimo de 1,1 % na massa salarial 
do total dos trabalhadores e de 3,3 % para os trabalhadores 
cujas remunerações devidas serão alteradas. Na perspetiva 
da promoção de melhores níveis de coesão e igualdade social 
o estudo indica uma redução no leque salarial e uma dimi-
nuição das desigualdades.

Neste contexto, ponderadas as circunstâncias sociais e 
económicas justificativas da extensão de acordo com o dis-
posto no número 2 do artigo 514.º do Código do Trabalho, 
promove-se o alargamento do âmbito de aplicação do contra-
to coletivo às relações de trabalho não abrangidas por regula-
mentação coletiva negocial porquanto 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.

Considerando que a convenção tem por âmbito geográ-
fico de aplicação todo o território nacional e que a extensão 
de convenção coletiva nas Regiões Autónomas compete aos 
respetivos Governos Regionais, a presente portaria apenas é 
aplicável no território do Continente. 

Considerando ainda que a convenção coletiva regula di-
versas condições de trabalho, procede-se à ressalva genérica 
do âmbito de aplicação da extensão de cláusulas contrárias a 
normas legais imperativas.

Nos termos da alínea c) do número 1 do artigo 478.º do 
Código do Trabalho e dos números 2 e 4 da RCM, na fixação 
da eficácia das cláusulas de natureza pecuniária foi tido em 
conta a data do depósito da convenção e o termo do prazo 
para a emissão da portaria de extensão, com produção de 
efeitos a partir do primeiro dia do mês em causa. 

Projeto de portaria de extensão do contrato coletivo entre a 
ADCP - Associação das Adegas Cooperativas de Portugal e o 
Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços - SITESE

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Tra-
balho, no uso da competência delegada por Despacho n.º 
7910/2022, de 21 de junho de 2022, da Ministra do Traba-
lho, Solidariedade e Segurança Social, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 123, de 28 de junho de 2022, ao 
abrigo do artigo 514.º e do número 1 do artigo 516.º do Có-
digo do Trabalho e da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 82/2017, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 
112, de 9 de junho de 2017, o seguinte:

Artigo 1.º

1- As condições de trabalho constantes do contrato coleti-
vo entre a ADCP - Associação das Adegas Cooperativas de 
Portugal e o Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Servi-
ços - SITESE, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 
n.º 24, de 29 de junho de 2022, são estendidas no território 
do Continente:

a) Às relações de trabalho entre adegas cooperativas, coo-
perativas agrícolas com secção vitivinícola, seus cooperado-
res, uniões ou federações de adegas cooperativas não filiados 
na associação de empregadores outorgante e trabalhadores 
ao seu serviço, das profissões e categorias profissionais pre-
vistas na convenção, filiados na associação sindical outor-
gante; 

b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados na 
associação de empregadores outorgante que exerçam a ati-
vidade económica referida na alínea anterior e trabalhado-
res ao seu serviço, das profissões e categorias profissionais 
previstas na convenção, não filiados na associação sindical 
outorgante.

2- Não são objeto de extensão as cláusulas contrárias a 
normas legais imperativas.

Artigo 2.º

1- A presente portaria entra em vigor no quinto dia após a 
sua publicação no Diário da República.

2- A tabela salarial e cláusulas de natureza pecuniária pre-
vistas na convenção produzem efeitos a partir de 1 de agosto 
de 2022. 
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Informações:

DSATD: Praça de Londres, 2, 4.º - Telefone 21 115 50 00

Execução gráfica: Gabinete de Estratégia e Planeamento/Direção de Serviços de Apoio Técnico e Documentação - Depósito legal n.º 25 515/89
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