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Comunicado n.º 17/2017 
 
 

PARVALOREM, S.A. 
PONTO DE SITUAÇÃO 

 
 

Continua em curso o processo negocial entre a FESIBA e a PARVALOREM com vista à outorga do respetivo 
Acordo de Empresa. Recordamos que grande parte do clausulado em negociação é semelhante ao do ACT do 

setor bancário, havendo acordo das partes na sua adoção. 
 

Nestes termos, a título de exemplo de matérias já praticamente acordadas, surge a relativa à tabela das 

categorias profissionais que, como defendido por esta Federação, seguirá o modelo adotado para a Oitante, 
devendo ser expurgadas as categorias profissionais com carácter comercial. Nessa conformidade as categorias 

residuais desta natureza ainda existentes na empresa terão a sua equivalência na carreira técnica sem perda 
de qualquer direitos ou regalias para os trabalhadores em causa. 

 
No que se refere às cláusulas de expressão pecuniária, a empresa continua a alegar as condicionantes 

decorrentes do aval da tutela para efeito da sua atualização. A este título, a FESIBA alertou a empresa para o 

descongelamento parcial previsto no Orçamento de Estado para 2017, respondendo a empresa não ter ainda 
indícios sobre a interpretação do Ministério das Finanças sobre o mesmo (descongelamento). A FESIBA reiterou 

a sua posição, no sentido de que, para os sindicatos, a reposição é clara e obrigatória. 
  

No que se refere ao prémio de antiguidade, que a empresa pretende eliminar, a FESIBA entende dever ter 

lugar, no mínimo, um pagamento proporcional do mesmo, à semelhança do que acontece no ACT do setor 
bancário, estando em discussão a respetiva fórmula de cálculo. 

 
Questão pacífica no âmbito da presente negociação, foi a manutenção do SAMS para os trabalhadores da 

Parvalorem que assim manterão a respetiva assistência. 

 
 

Ainda quanto a esta matéria, a FESIBA alertou a empresa para a necessidade de manutenção das contribuições 
para o SAMS por parte da empresa durante o tempo das licenças de parentalidade, tema este que tem sido 

objeto de alguma controvérsia em diversas Instituições do setor. A empresa ficou de avaliar a situação. 
 

Por último, ficou acordado na última reunião que será feito um levantamento das questões já fechadas e das 

que estão ainda em aberto, documento esse que a Parvalorem se comprometeu em fazer-nos chegar. 
 

Continuaremos a dar nota aos nossos sócios dos desenvolvimentos deste processo negocial. 
 

 

Lisboa, 3 de abril de 2017. 
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