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Informação 

 

Aos trabalhadores do Setor das Indústrias de Lanifícios e das Indústrias de 

Têxteis-Lar 

 

Foi publicado no BTE n.º 40, de 29 de outubro de 2019 o Contrato coletivo entre a Associação 

Nacional dos Industriais de Lanifícios (ANIL) e a Associação Nacional das Indústrias de Têxteis-Lar e o 

Sindeq - Alteração salarial e outras. 

- A tabela salarial e o subsídio de refeição produzem efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2019 e até 

31 de dezembro de 2019. 

 

Subsídio de refeição (cláusula 75º) - 2,35€ 
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Clausulado Geral Alterações 
 

Cláusula 4º  
(contratos a termo) 

Eliminada 

 
Cláusula 8º 
(Contratos por tempo 
indeterminado) 

d)  180 para trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração, aplicando-se 
a alínea a) aos que possuam certificado de curso de formação profissional contínuo adequado à categoria, 
ministrado pelo centro protocolar de formação, MODATEX ou CEFOSAP, com a duração prevista e que o 
habilite para o seu desempenho, ou tendo anteriormente desempenhado as funções inerentes à respetiva 
categoria profissional, de acordo com o certificado de trabalho ou documento equivalente. 

Cláusula 16.ª 
(Deveres do 
empregador) 

a) Respeitar e tratar o trabalhador com urbanidade e probidade, afastando quaisquer atos que possam afectar 
a dignidade do trabalhador, que sejam discriminatórios, lesivos, intimidatórios, hostis ou humilhantes para o 
trabalhador, nomeadamente assédio; 

Cláusula 21.ª  
(Regime especial de 
adaptabilidade) 

13- Os trabalhadores que exerçam funções de chefia, nomeadamente encarregados e chefes de secção, cujo 
horário de trabalho corresponda ao horário normal e sempre que seja implementado um regime de 
adaptabilidade nos termos da alínea b) do número 1 desta cláusula, podem ser incluídos no referido plano de 
adaptabilidade, nos mesmos termos dos restantes trabalhadores. 

Cláusula 53.ª  
(Tipos de faltas) 

2-  
l) A motivada pelo acompanhamento de grávida que se desloque a unidade hospitalar localizada fora da ilha 
de residência para realização de parto. 

Cláusula 55.ª  
Efeitos das faltas 
justificadas) 

2-  
 c) As previstas na alínea f) e l) do número 2 da cláusula 53.ª, quando excedam 30 dias por ano; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cláusula 68.ª 
(Prevenção e controlo 
da alcoolemia e de 
substâncias 
psicotrópicas) 

1- Não é permitida a realização de qualquer trabalho sob o efeito do álcool ou de substâncias psicotrópicas.  
2- Considera-se estar sob o efeito do álcool o trabalhador que, submetido a exame de pesquisa de álcool no 
ar expirado, apresente uma taxa de alcoolemia igual ou superior a 0,2 gramas de álcool por litro de sangue.  
3- O controlo de alcoolemia ou de substâncias psicotrópicas será efetuado com carácter aleatório entre os 
trabalhadores que prestem serviço na empresa, bem como àqueles que indiciem estado de embriaguez ou que 
se encontram sob influência de substâncias psicotrópicas, devendo para o efeito utilizar-se material 
apropriado e certificado.  
4- O exame de pesquisa de álcool no ar expirado, ou os exames legalmente estabelecidos para a deteção de 
substâncias psicotrópicas, serão determinados pelo superior hierárquico, de acordo com regulamento 
específico e será efetuado pelo médico de medicina de trabalho ou por um profissional de saúde devidamente 
habilitado para o realizar, sendo sempre possível ao trabalhador requerer a assistência de uma testemunha, 
dispondo de quinze minutos para o efeito, não podendo contudo deixar de se efetuar o teste caso não seja 
viável a apresentação da testemunha. 
5- Assiste sempre ao trabalhador submetido ao teste o direito à contraprova, realizando-se, neste caso, um 
segundo exame nos dez minutos imediatamente subsequentes ao primeiro. 6- A realização do teste de 
alcoolemia ou do teste de deteção de substâncias psicotrópicas é obrigatória para todos os trabalhadores, 
presumindo-se em caso de recusa que o trabalhador apresenta uma taxa de alcoolemia igual ou superior a 
0,2 g/l, ou que se encontra sob a influência de substâncias psicotrópicas.  
7- O trabalhador que apresente, ou se presuma que apresenta perante a recusa em efetuar o teste, uma taxa 
de alcoolemia igual ou superior a 0,2 g/l ou cujo teste de substâncias psicotrópicas seja positivo, ficará sujeito 
ao poder disciplinar da empresa, sendo a sanção a aplicar graduada de acordo com a perigosidade e a 
reincidência do ato. 
8- O resultado da pesquisa de álcool no ar expirado, ou da deteção de substâncias psicotrópicas, só pode ser 
comunicado através da informação de que o trabalhador está Apto ou Não apto para o trabalho, 
independentemente da comunicação para eventuais efeitos disciplinares.  
9- Só o médico de medicina no trabalho ou um profissional de saúde devidamente habilitado, podem 
comunicar ao trabalhador por escrito o resultado do teste e que não está apto e impedido de prestar trabalho.  
10-Caso seja apurada ou presumida uma taxa de alcoolemia igual ou superior a 0,2 g/l ou o estado de 
influenciado por substâncias psicotrópicas, o trabalhador será imediatamente impedido, pelo médico de 
medicina do trabalho ou por profissional de saúde devidamente habilitado, de prestar serviço durante o 
restante período de trabalho diário, com a consequente perda da retribuição referente a tal período. 

Anexos 

ANEXO I 
Categorias 
profissionais têxteis-
lar, algodoeira e 
fibras, rendas, 
bordados e 
passamanarias 

Área 1 - Chefias 
superiores e 
intermédias 

Chefe de eletricistas (encarregado) - É o/a trabalhador/a responsável que dirige e 
coordena a execução dos serviços. 

ANEXO  I-A Área 4.4 - 
Conceção e 
desenvolvimento 

Criador/a de moda («designer») - É o/a trabalhador/a que, com base na sua experiência 
e conhecimentos específicos, estuda, cria, esboça ou desenha modelos nos seus aspetos 
artísticos e decorativos fazendo conciliar as finalidades utilitárias e de exequibilidade 
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Categorias 
profissionais 
tapeçaria 

industrial como máximo de qualidade estética, considerando fatores como a beleza e a 
funcionalidade; elabora e executa os planos, estabelecendo as informações necessárias 
sobre os materiais e os produtos a utilizar. 

Anexo III-A 
Enquadramento 
profissional tapeçaria 

 
 

 

 

 

 

Responderemos sempre defendendo os interesses dos 

trabalhadores!!! 

 

JUNTA-TE AO SINDEQ!!!! 
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