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...
CONVENÇÕES COLETIVAS
Contrato coletivo entre a Confederação Nacional
das Instituições de Solidariedade - CNIS e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em
Funções Públicas e Sociais - Revisão global
CAPÍTULO I

Disposições gerais

Cláusula 1.ª
Âmbito de aplicação

1- A presente convenção regula as relações de trabalho entre as instituições particulares de solidariedade social (IPSS)
representadas pela Confederação Nacional das Instituições
de Solidariedade - CNIS, doravante também abreviadamente
designadas por instituições e os trabalhadores ao seu serviço
que sejam ou venham a ser membros das associações sindicais outorgantes, sendo aplicável em todo o território nacional com excepção da Região Autónoma dos Açores.
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Cláusula 5.ª

2- Para cumprimento do disposto na alínea g) do artigo
492.º, conjugado com o artigo 496.º do Código do Trabalho,
refere-se que serão abrangidos por esta convenção 3000 empregadores e 10 000 trabalhadores.
Cláusula 2.ª
Vigência e denúncia

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- As tabelas salariais e demais cláusulas de expressão pecuniária terão uma vigência de um ano, produzem efeitos a
partir de 1 de Janeiro e serão revistas anualmente.
3- O processo de revisão das tabelas salariais e cláusulas
de expressão pecuniária deverá ser iniciado no prazo de 10
meses contados a partir da data de início da respectiva vigência.
4- No caso de não haver denúncia, a convenção renova-se,
sucessivamente, por períodos de um ano, mantendo-se em
vigor até ser substituída por outra.
5- A denúncia far-se-á com o envio à contraparte da proposta de revisão, através de carta registada com aviso de
recepção, protocolo ou outro meio que faça prova da sua
entrega.
6- A contraparte deverá enviar à denunciante uma contraproposta até 30 dias após a recepção da comunicação de denúncia de revisão, presumindo-se a respectiva aceitação caso
não seja apresentada contraproposta.
7- Será considerada como contraproposta a declaração expressa da vontade de negociar.
8- A parte denunciante disporá de até 20 dias para examinar a contraproposta e as negociações iniciar-se-ão, sem
qualquer dilação, nos primeiros 10 dias úteis a contar do termo do prazo acima referido.
9- Havendo denúncia, as partes comprometem-se a iniciar
o processo negocial utilizando as fases processuais que entenderem, incluindo a arbitragem voluntária.
Cláusula 3.ª
Responsabilidade social das instituições

As instituições devem, na medida do possível, organizar
a prestação de trabalho de forma a obter o maior grau de

Admissão

1- São condições gerais de admissão:
a) Idade mínima não inferior a 16 anos;
b) Escolaridade obrigatória.
2- 6mR FRQGLo}HV HVSHFt¿FDV GH DGPLVVmR DV GLVFULPLQD-

GDV QR DQH[R ,, GHVLJQDGDPHQWH D IRUPDomR SUR¿VVLRQDO
DGHTXDGDDRSRVWRGHWUDEDOKRRXDFHUWL¿FDomRSUR¿VVLRQDO

quando exigidas.
3- Para o preenchimento de lugares nas instituições e desde que os trabalhadores reúnam os requisitos necessários para
o efeito, será dada preferência:

a) $RVWUDEDOKDGRUHVMiHPVHUYLoRD¿PGHSURSRUFLRQDU

a promoção e melhoria das suas condições de trabalho;
b) Aos trabalhadores com capacidade de trabalho reduziGDSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDRXGRHQoDFUyQLFD

4- Os trabalhadores com responsabilidades familiares, com

FDSDFLGDGHGHWUDEDOKRUHGX]LGDFRPGH¿FLrQFLDRXGRHQoD

crónica, bem como os que frequentem estabelecimentos de
ensino secundário ou superior, têm preferência na admissão
em regime de tempo parcial.
5- Sem prejuízo do disposto nas normas legais aplicáveis,
a instituição deverá prestar ao trabalhador, por escrito, as
seguintes informações relativas ao seu contrato de trabalho:
a) Nome ou denominação e domicílio ou sede das partes;
b) &DWHJRULDSUR¿VVLRQDO
c) Período normal de trabalho;
d) Local de trabalho;
e) Tipo de contrato e respectivo prazo, quando aplicável;
f) Retribuição, indicando o montante das prestações aces-

sórias e complementares;
g) Condições particulares de trabalho, quando existam;
h) Duração do período experimental, quando exista;
i) Data de início do trabalho;
j) Indicação do tempo de serviço prestado pelo trabalhador em outras IPSS;
k) -XVWL¿FDomRFODUDGRVPRWLYRVGRFRQWUDWRTXDQGRDSOLcável;
l) Indicação do instrumento de regulação colectiva de trabalho aplicável, quando seja o caso.
Cláusula 6.ª
&DWHJRULDVHFDUUHLUDVSUR¿VVLRQDLV

FRPSDWLELOL]DomRHQWUHDYLGDIDPLOLDUHDYLGDSUR¿VVLRQDO

dos seus trabalhadores.

Cláusula 4.ª
Objecto do contrato de trabalho

1- &DEHjVSDUWHVGH¿QLUDDFWLYLGDGHSDUDTXHRWUDEDOKDdor é contratado.
2- $GH¿QLomRDTXHVHUHIHUHRQ~PHURDQWHULRUSRGHVHU

IHLWD SRU UHPLVVmR SDUD XPD GDV FDWHJRULDV SUR¿VVLRQDLV

constantes do anexo I.

1- Os trabalhadores abrangidos na presente convenção

VHUmRFODVVL¿FDGRVQDVSUR¿VV}HVHFDWHJRULDVSUR¿VVLRQDLV

constantes do anexo I, tendo em atenção a actividade principal para que sejam contratados.
2- $V FDUUHLUDV SUR¿VVLRQDLV GRV WUDEDOKDGRUHV DEUDQJLdos pela presente convenção são regulamentadas no anexo
,, VHQGR TXH D ¿[DomR GH SHUtRGRV GH H[HUFtFLR SUR¿VVLRnal para efeitos de progressão na carreira não impede que
as instituições promovam os seus trabalhadores antes do seu
decurso.
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Cláusula 7.ª
Avaliação do desempenho

1- As instituições podem construir um sistema de avaliação do desempenho dos seus trabalhadores subordinado aos
princípios da justiça, igualdade e imparcialidade.
2- A avaliação do desempenho tem por objectivo a melhoria da qualidade de serviços e da produtividade do trabalho,
devendo ser tomada em linha de conta para efeitos de desen-

tempo indeterminado, não havendo lugar a período experimental quando o trabalhador haja sido convidado para integrar o quadro de pessoal da instituição, tendo, para isso, com
conhecimento prévio da mesma, revogado ou rescindido
qualquer contrato de trabalho anterior.
CAPÍTULO II

Direitos, deveres e garantias das partes

YROYLPHQWRSUR¿VVLRQDOHGHSURJUHVVmRQDFDUUHLUD
3- $VLQVWLWXLo}HV¿FDPREULJDGDVDGDUDGHTXDGDSXEOLFL-

dade aos parâmetros a utilizar na avaliação do desempenho
e à respectiva valorização, devendo elaborar um plano que,
equilibradamente, tenha em conta os interesses e expectativas quer das instituições quer dos seus trabalhadores.
4- O plano de objectivos a que se reporta o número anterior será submetido ao parecer prévio de uma comissão
paritária, constituída por quatro membros designados pelas
instituições e eleitos pelos seus trabalhadores.
5- Para o efeito consignado no número anterior, a comissão reúne anualmente até ao dia 31 de Março.
Cláusula 8.ª

Cláusula 10.ª
Deveres da entidade patronal

São deveres da entidade patronal:

a) Cumprir o disposto no presente contrato e na legislação

de trabalho aplicável;
b) Respeitar e tratar com urbanidade e probidade o trabalhador;
c) Pagar pontualmente a retribuição;
d) Proporcionar boas condições de trabalho, tanto do ponto de vista físico, como moral;
e) Contribuir para a elevação do nível de produtividade do
trabalhador, nomeadamente proporcionando-lhe formação
SUR¿VVLRQDO

(QTXDGUDPHQWRHQtYHLVGHTXDOL¿FDomR

$VSUR¿VV}HVSUHYLVWDVQDSUHVHQWHFRQYHQomRVmRHQTXDGUDGDVHPQtYHLVGHTXDOL¿FDomRGHDFRUGRFRPRDQH[R,,,

Cláusula 9.ª
Período experimental

f) Respeitar a autonomia técnica do trabalhador que exer-

oDDFWLYLGDGHVFXMDUHJXODPHQWDomRSUR¿VVLRQDODH[LMD

g) Possibilitar o exercício de cargos em organizações representativas dos trabalhadores, bem como facilitar o exercício, nos termos legais, de actividade sindical na instituição;

h) 3UHYHQLUULVFRVHGRHQoDVSUR¿VVLRQDLVWHQGRHPFRQWD

1- Durante o período experimental, salvo acordo escrito
em contrário, qualquer das partes pode rescindir o contrato
sem aviso prévio e sem necessidade de invocação de justa
causa, não havendo direito a qualquer indemnização.
2- Tendo o período experimental durado mais de 60 dias,
para denunciar o contrato nos termos previstos no número
anterior a instituição tem de dar um aviso prévio de 7 dias.
3- O período experimental corresponde ao período inicial
de execução do contrato, compreende as acções de formação
ministradas pelo empregador ou frequentadas por determinação deste e tem a seguinte duração:
a) 90 dias para a generalidade dos trabalhadores;
b) 180 dias para o pessoal de direcção e quadros superiores
da instituição, bem assim como para os trabalhadores que
exerçam cargos de complexidade técnica, elevado grau de

a protecção da saúde e a segurança do trabalhador, devendo
indemnizá-lo dos prejuízos resultantes de acidentes de trabaOKRHGRHQoDVSUR¿VVLRQDLVWUDQVIHULQGRDUHVSHFWLYDUHVSRQsabilidade para uma seguradora;
i) Adoptar, no que se refere à higiene, segurança e saúde
no trabalho, as medidas que decorram para a instituição da
aplicação das prescrições legais e convencionais vigentes;
j) Fornecer ao trabalhador a informação e a formação adequadas à prevenção de riscos de acidente e doença e proporcionar aos trabalhadores as condições necessárias à realização do exame médico anual;

c) 240 dias para trabalhador que exerça cargo de direcção
ou quadro superior.
4- Salvo acordo em contrário, nos contratos a termo o período experimental tem a seguinte duração:
a) 30 dias para os contratos com duração igual ou superior
a seis meses;
b) 15 dias nos contratos a termo certo de duração inferior
a seis meses e nos contratos a termo incerto cuja duração se
preveja não vir a ser superior àquele limite.
5- A antiguidade do trabalhador conta-se desde o início do
período experimental.
6- A admissão do trabalhador considerar-se-á feita por

1- Sem prejuízo de outras obrigações, o trabalhador deve:
a) Observar o disposto no contrato de trabalho e nas disposições legais e convencionais que o regem;
b) Respeitar e tratar com urbanidade e probidade o empregador, os superiores hierárquicos, os companheiros de trabalho e as demais pessoas que estejam ou entrem em relação
com a instituição;
c) Comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade;
d) Realizar o trabalho com zelo e diligência;
e) Cumprir as ordens e instruções do empregador em tudo
o que respeite à execução e disciplina do trabalho, salvo na
medida em que se mostrem contrárias aos seus direitos e garantias;

UHVSRQVDELOLGDGHRXIXQo}HVGHFRQ¿DQoD

k) 3DVVDUFHUWL¿FDGRVGHWUDEDOKRFRQIRUPHDOHLHPYLJRU

Cláusula 11.ª
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f) Guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não
negociando por conta própria ou alheia em concorrência com
ele, nem divulgando informações relativas à instituição ou
seus utentes, salvo no cumprimento de obrigação legalmente
instituída;
g) Velar pela conservação e boa utilização dos bens, equipamentos e instrumentos relacionados com o seu trabalho;
h) Contribuir para a optimização da qualidade dos serviços prestados pela instituição e para a melhoria do respectivo
funcionamento, designadamente participando com empenho
nas acções de formação que lhe forem proporcionadas pela
entidade patronal;
i) Zelar pela sua segurança e saúde, submetendo-se, nomeadamente, ao exame médico anual e aos exames médicos,
ainda que ocasionais, para que seja convocado.
2- O dever de obediência a que se refere a alínea e) do
número anterior respeita tanto às ordens e instruções dadas
directamente pelo empregador como às emanadas dos superiores hierárquicos do trabalhador, dentro dos poderes que
por aquele lhes forem atribuídos.
3- ¬VDFo}HVGHIRUPDomRSUR¿VVLRQDOSUHVWDGDVSHODVLQVtituições é aplicável:
a) O regime de trabalho suplementar, na parte em que excedam mais de duas horas o período normal de trabalho;
b) O disposto nas cláusulas 20.ª e 21.ª, sempre que realizadas fora do local de trabalho.
Cláusula 12.ª
Garantias dos trabalhadores

É proibido ao empregador:

a) Opor-se, por qualquer forma, a que o trabalhador exer-

ça os seus direitos, bem como despedi-lo, aplicar-lhe outras
sanções ou tratá-lo desfavoravelmente por causa desse exercício;
b) 2EVWDULQMXVWL¿FDGDPHQWHjSUHVWDomRHIHFWLYDGRWUDbalho;
c) Exercer pressão sobre o trabalhador para que actue no
VHQWLGRGHLQÀXLUGHVIDYRUDYHOPHQWHQDVFRQGLo}HVGHWUDEDlho dele ou dos companheiros;
d) Diminuir a retribuição, baixar a categoria ou transferir
o trabalhador para outro local de trabalho, salvo nos casos
legal ou convencionalmente previstos;
e) Ceder trabalhadores do quadro de pessoal próprio para
utilização de terceiros, salvo nos casos especialmente previstos;
f) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou a utilizar serviços fornecidos pelo empregador ou por pessoa por ele indicada;
g) ([SORUDUFRP¿QVOXFUDWLYRVTXDLVTXHUFDQWLQDVUHIHLtórios, economatos ou outros estabelecimentos directamente
relacionados com o trabalho para fornecimento de bens ou
prestação de serviços aos trabalhadores;
h) Fazer cessar o contrato e readmitir o trabalhador, mesmo com o seu acordo, havendo o propósito de o prejudicar
em direitos ou garantias decorrentes da antiguidade.

Cláusula 13.ª
Remissão

Às matérias relativas a férias, ao contrato a termo, ao
exercício do direito de desenvolver actividade sindical na
instituição, ao exercício do direito à greve, à suspensão do
contrato de trabalho por impedimento respeitante à entidade patronal ou ao trabalhador e à cessação dos contratos
de trabalho, entre outras não especialmente reguladas nesta
convenção, são aplicáveis as normas legais em vigor a cada
momento.
CAPÍTULO III

Prestação do trabalho
Cláusula 14.ª
Poder de direcção

Compete às instituições, dentro dos limites decorrentes

GRFRQWUDWRHGDVQRUPDVTXHRUHJHP¿[DURVWHUPRVHP

que deve ser prestado o trabalho.
Cláusula 15.ª

Funções desempenhadas

1- O trabalhador deve, em princípio, exercer funções correspondentes à actividade para que foi contratado.
2- A actividade contratada, ainda que descrita por remis-

VmRSDUDXPDGDVFDWHJRULDVSUR¿VVLRQDLVSUHYLVWDVQRDQH[R
,FRPSUHHQGHDVIXQo}HVTXHOKHVHMDPD¿QVRXIXQFLRQDOPHQWHOLJDGDVSDUDDVTXDLVRWUDEDOKDGRUGHWHQKDDTXDOL¿FDomRSUR¿VVLRQDODGHTXDGDHTXHQmRLPSOLTXHPGHVYDORUL]DomRSHVVRDOHSUR¿VVLRQDO
3- 3DUD HIHLWRV GR Q~PHUR DQWHULRU FRQVLGHUDPVH D¿QV

ou funcionalmente ligadas, designadamente, as actividades

FRPSUHHQGLGDVQRPHVPRJUXSRRXFDUUHLUDSUR¿VVLRQDO
4- &RQVLGHUDVHKDYHUGHVYDORUL]DomRSUR¿VVLRQDOVHPSUH
TXH D DFWLYLGDGH TXH VH SUHWHQGD TXDOL¿FDU FRPR D¿P RX

funcionalmente ligada exceder em um grau o nível de quali¿FDomRHPTXHRWUDEDOKDGRUVHLQVHUH

5- O disposto nos números anteriores confere ao trabalhador, sempre que o exercício das funções acessórias exigir

HVSHFLDLVTXDOL¿FDo}HVRGLUHLWRDIRUPDomRSUR¿VVLRQDOQmR

inferior a dez horas anuais.
6- As instituições devem procurar atribuir a cada trabalhador, no âmbito da actividade para que foi contratado, as
IXQo}HVPDLVDGHTXDGDVjVVXDVDSWLG}HVHTXDOL¿FDomRSUR¿VVLRQDO

7- A determinação pelo empregador do exercício, ainda
que acessório, das funções referidas no número 2 a que corresponda uma retribuição, ou qualquer outra regalia, mais
elevada confere ao trabalhador o direito a estas enquanto tal
exercício se mantiver.
Cláusula 16.ª
5HFODVVL¿FDomRSUR¿VVLRQDO

1- Sempre que haja alteração consistente da actividade
principal para a qual o trabalhador foi contratado, deverá a
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Cláusula 20.ª

LQVWLWXLomRSURFHGHUjUHVSHFWLYDUHFODVVL¿FDomRSUR¿VVLRQDO

não podendo daí resultar a baixa de categoria.
2- Presume-se consistente, a alteração da actividade principal para a qual o trabalhador foi contratado, sempre que
decorra um período entre 6 e 12 meses sobre o início da mesma.
3- A presunção a que se reporta o número anterior pode ser
ilidida pela instituição, competindo-lhe a prova da natureza
transitória da alteração.
4- $UHFODVVL¿FDomRSURGX]HIHLWRVSRULQLFLDWLYDGDLQVWLtuição ou, sendo caso disso, a partir da data de requerimento
do trabalhador interessado nesse sentido.
Cláusula 17.ª
Local de trabalho

1- O trabalhador deve, em princípio, realizar a sua presta-

omRQRORFDOGHWUDEDOKRFRQWUDWXDOPHQWHGH¿QLGR

2- Na falta de indicação expressa, considera-se local de
trabalho o que resultar da natureza da actividade do trabalhador e da necessidade da instituição que tenha levado à sua
admissão, desde que aquela fosse ou devesse ser conhecida
do trabalhador.
Cláusula 18.ª
7UDEDOKDGRUFRPORFDOGHWUDEDOKRQmR¿[R

1- Nos casos em que o trabalhador exerça a sua actividade
indistintamente em diversos lugares, terá direito ao pagamento das despesas e à compensação de todos os encargos
directamente decorrentes daquela situação, nos termos expressamente acordados com a instituição.
2- Na falta de acordo haverá reembolso das despesas realizadas impostas directamente pelas deslocações, desde que
comprovadas e observando-se critérios de razoabilidade.
3- O tempo normal de deslocação conta para todos os efeitos como tempo efectivo de serviço.
Cláusula 19.ª

'HVORFDo}HVVHPUHJUHVVRGLiULRjUHVLGrQFLD

O trabalhador deslocado sem regresso diário à residência
tem direito:
a) Ao pagamento ou fornecimento integral da alimentação
e do alojamento;
b) Ao transporte gratuito ou reembolso das despesas de
transporte realizadas, nos termos previamente acordados
com a instituição;
c) Ao pagamento de um subsídio correspondente a 20 %
da retribuição diária.
Cláusula 22.ª
0RELOLGDGHJHRJUi¿FD

1- A instituição pode, quando o seu interesse assim o exija,

SURFHGHU j PXGDQoD GH¿QLWLYD GR ORFDO GH WUDEDOKR GHVGH

Deslocações

1- O trabalhador encontra-se adstrito às deslocações inerentes às suas funções ou indispensáveis à sua formação pro¿VVLRQDO

'HVORFDo}HVFRPUHJUHVVRGLiULRjUHVLGrQFLD

1- Os trabalhadores deslocados nos termos do número 2 da
cláusula anterior terão direito:
a) Ao pagamento das despesas de transporte de ida e volta
ou à garantia de transporte gratuito fornecido pela instituição, na parte que vá além do percurso usual entre a residência do trabalhador e o seu local habitual de trabalho;
b) Ao fornecimento ou pagamento das refeições, consoante as horas ocupadas, podendo a instituição exigir documento comprovativo da despesa efectuada para efeitos de
reembolso;
c) Ao pagamento da retribuição equivalente ao período
que decorrer entre a saída e o regresso à residência, deduzido
do tempo habitualmente gasto nas viagens de ida e regresso
do local de trabalho.
2- Os limites máximos do montante do reembolso previsto
na alínea b) do número anterior serão previamente acordados
entre os trabalhadores e a instituição, observando-se critérios
de razoabilidade.
Cláusula 21.ª

2- Designa-se por deslocação a realização transitória da
prestação de trabalho fora do local de trabalho.
3- Consideram-se deslocações com regresso diário à residência aquelas em que o período de tempo despendido, incluindo a prestação de trabalho e as viagens impostas pela
deslocação, não ultrapasse em mais de duas horas o período
normal de trabalho, acrescido do tempo consumido nas viagens habituais.
4- Consideram-se deslocações sem regresso diário à residência as não previstas no número anterior, salvo se o trabalhador optar pelo regresso à residência, caso em que será
aplicável o regime estabelecido para as deslocações com regresso diário à mesma.

que tal não implique prejuízo sério para o trabalhador.
2- A instituição pode ainda transferir o trabalhador para
outro local de trabalho, se a alteração resultar da mudança,
total ou parcial, do estabelecimento onde aquele presta serviço.
3- No caso previsto no número anterior, o trabalhador pode
resolver o contrato com justa causa se houver prejuízo sério,
tendo nesse caso direito à indemnização legalmente prevista.
4- A instituição custeará as despesas do trabalhador impostas pela transferência decorrentes do acréscimo dos custos de
deslocação e resultantes da mudança de residência.
5- A transferência do trabalhador entre os serviços ou
equipamentos da mesma instituição não afecta a respectiva
antiguidade, contando para todos os efeitos a data de admissão na mesma.
6- Em caso de transferência temporária, a respectiva or-

GHPDOpPGDMXVWL¿FDomRGHYHFRQWHURWHPSRSUHYLVtYHOGD

alteração, que, salvo condições especiais, não pode exceder
seis meses.
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Cláusula 25.ª

Cláusula 23.ª
Comissão de serviço

1- Podem ser exercidos em comissão de serviço os cargos
de administração ou equivalentes, de direcção técnica ou de
coordenação de equipamentos, bem como as funções de secretariado pessoal relativamente aos titulares desses cargos e
DLQGDDVIXQo}HVGHFKH¿DRXRXWUDVFXMDQDWXUH]DSUHVVXSRQKDHVSHFLDOUHODomRGHFRQ¿DQoDFRPDLQVWLWXLomR

2- Gozam de preferência para o exercício dos cargos e funções previstos no número anterior os trabalhadores já ao serviço da instituição, vinculados por contrato de trabalho por
tempo indeterminado ou por contrato de trabalho a termo,
com antiguidade mínima de três meses.
3- São directamente aplicáveis ao exercício da actividade
em comissão de serviço as normas legais em vigor relativas
às formalidades, à cessação e efeitos da cessação da comissão de serviço, bem como à contagem de tempo de serviço.
CAPÍTULO IV

Duração do trabalho
Cláusula 24.ª
Período normal de trabalho

1- Os limites máximos dos períodos normais de trabalho
dos trabalhadores abrangidos pela presente convenção são
os seguintes:
a) Trinta e cinco horas - para médicos, psicólogos e sociólogos, trabalhadores com funções técnicas, enfermeiros,
técnicos superiores de habilitação, reabilitação e emprego
protegido e técnicos de diagnóstico e terapêutica, técnicos
superiores de animação sócio-cultural, educação social e mediação social, bem como para os assistentes sociais:
b) Trinta e seis horas - para os restantes trabalhadores sociais;
c) Trinta e sete horas - para os ajudantes de acção directa;
d) Trinta e oito horas - para trabalhadores administrativos,
trabalhadores de apoio, restantes trabalhadores de habilitação, reabilitação e emprego protegido e de diagnóstico e terapêutica, auxiliares de educação e prefeitos;
e) Quarenta horas - para os restantes trabalhadores.
2- Poderá ser negociado individualmente, por acordo entre a instituição e o trabalhador, o horário normal semanal
de quarenta horas, nas carreiras dos trabalhadores de apoio
- ajudantes de acção directa, ajudantes de acção educativa,
DMXGDQWHVGHHVWDEHOHFLPHQWRGHDSRLRDSHVVRDVFRPGH¿FLência, ajudantes de ocupação e auxiliares de acção médica,
ao que corresponde a retribuição diferenciada estabelecida
no anexo V.
3- São salvaguardados os períodos normais de trabalho
com menor duração praticados à data da entrada em vigor da
presente convenção.

)L[DomRGRKRUiULRGHWUDEDOKR

1- Compete às entidades patronais estabelecer os horários
de trabalho, dentro dos condicionalismos da lei e do presente
contrato.
2- Na elaboração dos horários de trabalho devem ser ponderadas as preferências manifestadas pelos trabalhadores.
3- Sempre que tal considerem adequado ao respectivo funcionamento, as instituições deverão desenvolver os horários
de trabalho em cinco dias semanais, entre segunda-feira e
sexta-feira.
4- $VLQVWLWXLo}HV¿FDPREULJDGDVDHODERUDUHDD¿[DUDQXalmente, em local acessível, o mapa de horário de trabalho.
5- A prestação de trabalho deve ser realizada nos termos
previstos nos mapas de horário de trabalho.
6- 2SHUtRGRQRUPDOGHWUDEDOKRSRGHVHUGH¿QLGRHPWHUmos médios, tendo como referência períodos de quatro meses.
7- O período normal de trabalho diário pode ser aumentado até ao limite máximo de duas horas, sem que a duração
semanal exceda cinquenta horas, só não contando para este
limite o trabalho suplementar prestado por motivo de força
maior, salvo nas seguintes situações:
a) Pessoal operacional de vigilância, transporte e tratamento de sistemas electrónicos de segurança, designadamente
quando se trate de guardas ou porteiros;
b) Pessoal cujo trabalho seja acentuadamente intermitente
ou de simples presença;
c) Pessoal que preste serviço em actividades em que se
mostre absolutamente incomportável a sujeição do seu período
de trabalho a esses limites.
8- As comissões de trabalhadores ou os delegados sindicais devem ser consultados previamente sobre organização e
GH¿QLomRGRVPDSDVGHKRUiULRGHWUDEDOKR

9- Nas situações de cessação do contrato de trabalho no
decurso do período de referência, o trabalhador será compensado no montante correspondente à diferença de remuneração entre as horas que tenha efectivamente trabalhado
naquele mesmo período e aquelas que teria praticado caso o

VHXSHUtRGRQRUPDOGHWUDEDOKRQmRWLYHVVHVLGRGH¿QLGRHP

termos médios.

Cláusula 26.ª
Período normal de trabalho dos trabalhadores com funções
pedagógicas

1- Para os trabalhadores com funções pedagógicas o período normal de trabalho semanal é o seguinte:
a) Educador de infância - trinta e cinco horas, sendo trinta
horas destinadas a trabalho directo com as crianças e as restantes a outras actividades, incluindo estas, designadamente,
a preparação daquele trabalho e, ainda, o acompanhamento e
a avaliação individual das crianças, bem como o atendimento das famílias;
b) Professor do 1.º ciclo do ensino básico - vinte e cinco
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horas lectivas semanais e três horas para coordenação;
c) Professor dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico - vinte
e duas horas lectivas semanais, mais quatro horas mensais
destinadas a reuniões;
d) Professor do ensino secundário - vinte horas lectivas
semanais mais quatro horas mensais destinadas a reuniões;
e) Professor do ensino especial - vinte e duas horas lectivas semanais acrescidas de três horas semanais exclusivamente destinadas à preparação de aulas.
2- Para além dos tempos referidos no número anterior, o
período normal de trabalho dos trabalhadores com funções
pedagógicas inclui, ainda, as reuniões de avaliação, uma
reunião trimestral com encarregados de educação e, salvo
no que diz respeito aos educadores de infância, o serviço de
exames.
Cláusula 27.ª
Particularidades do regime de organização do trabalho dos

SURIHVVRUHVGRVHFLFORVGRHQVLQREiVLFRHGRHQVLQRVHFXQGiULR

1- Aos professores dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e
do ensino secundário será assegurado, em cada ano lectivo,
um período de trabalho lectivo semanal igual àquele que hajam praticado no ano lectivo imediatamente anterior.
2- O período de trabalho a que se reporta o número anterior poderá ser reduzido quanto aos professores com número
de horas de trabalho semanal superior aos mínimos dos pe-

UtRGRVQRUPDLVGHWUDEDOKRGH¿QLGRVPDVRSHUtRGRQRUPDO

de trabalho semanal assegurado não poderá ser inferior a este
limite.
3- Quando não for possível assegurar a um destes professores o período de trabalho lectivo semanal que tiver desenvolvido no ano anterior, em consequência, entre outros, da
alteração do currículo ou da diminuição das necessidades de
docência de uma disciplina, ser-lhe-á assegurado, se nisso
manifestar interesse, o mesmo número de horas de trabalho
semanal que no ano transacto, sendo as horas excedentes
aplicadas em outras actividades, preferencialmente de natureza técnico-pedagógica.
4- Salvo acordo em contrário, o horário dos professores,
uma vez atribuído, manter-se-á inalterado até à conclusão do
ano escolar.
5- &DVRVHYHUL¿TXHPDOWHUDo}HVTXHVHUHSHUFXWDPQRKRrário lectivo e daí resultar diminuição do número de horas
de trabalho lectivo, o professor deverá completar as suas horas de serviço lectivo mediante outras actividades, indicadas
pela direcção da instituição, preferencialmente de natureza
técnico-pedagógica.
6- No preenchimento das necessidades de docência, devem as instituições dar preferência aos professores com horário de trabalho a tempo parcial, desde que estes possuam os
requisitos legais exigidos.
Cláusula 28.ª
5HJUDVTXDQWRjHODERUDomRGRVKRUiULRVGRVSURIHVVRUHVGRVH
FLFORVGRHQVLQREiVLFRHGRHQVLQRVHFXQGiULR

1- A organização do horário dos professores será a que
resultar da elaboração dos horários das aulas, tendo-se em

conta as exigências do ensino, as disposições aplicáveis e a
consulta aos professores nos casos de horário incompleto.
2- Salvo acordo em contrário, os horários de trabalho dos
professores a que a presente cláusula se reporta deverão ser
organizados por forma a impedir que os mesmos sejam sujeitos a intervalos sem aulas que excedam uma hora diária, até
ao máximo de duas horas semanais.
3- 6HPSUHTXHVHPRVWUHPXOWUDSDVVDGRVRVOLPLWHV¿[DGRV
no número anterior, considerar-se-á como tempo efectivo de
serviço o período correspondente aos intervalos registados,
sendo que o professor deverá nesses períodos desempenhar
outras actividades indicadas pela direcção da instituição,
preferencialmente de natureza técnico-pedagógica.
4- Haverá lugar à redução do horário de trabalho dos professores sempre que seja invocada e comprovada a necessidade de cumprimento de imposições legais ou de obrigações
voluntariamente contraídas antes do início do ano lectivo,
desde que conhecidas da entidade empregadora, de harmonia
com as necessidades de serviço.
5- A instituição não poderá impor ao professor um horário
normal de trabalho que ocupe os três períodos de aulas (manhã, tarde e noite) ou que contenha mais de cinco horas de
aulas seguidas ou de sete interpoladas.
6- Os professores dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do
ensino secundário não poderão ter um horário lectivo superior a trinta e três horas, ainda que leccionem em mais de um
estabelecimento de ensino.
7- O não cumprimento do disposto no número anterior
constitui justa causa de rescisão de contrato quando se dever
à prestação de falsas declarações ou à não declaração de acumulação pelo professor.
Cláusula 29.ª
5HGXomRGHKRUiULROHFWLYRSDUDSURIHVVRUHVFRPIXQo}HVHVSHFLDLV

1- O horário lectivo dos professores referidos nas alíneas c) e d) do número 1 da cláusula 26.ª será reduzido num
mínimo de duas horas semanais, sempre que desempenhem
funções de direcção de turma ou coordenação pedagógica
(delegados de grupo ou disciplina ou outras).
2- As horas de redução referidas no número anterior fazem parte do horário normal de trabalho, não podendo ser
consideradas como trabalho suplementar, salvo e na medida
em que resultar excedido o limite de vinte e cinco horas semanais.
Cláusula 30.ª
Trabalho a tempo parcial

1- Considera-se trabalho a tempo parcial o que corresponda a um período normal de trabalho semanal igual ou inferior a 75 % do praticado a tempo completo numa situação
comparável.
2- O trabalho a tempo parcial pode, salvo estipulação em
contrário, ser prestado em todos ou alguns dias da semana,
sem prejuízo do descanso semanal, devendo o número de
GLDVGHWUDEDOKRVHU¿[DGRSRUDFRUGR

3- Aos trabalhadores em regime de tempo parcial aplicam-se todos os direitos e regalias previstos na presente conven-
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ção colectiva, ou praticados nas instituições, na proporção do
tempo de trabalho prestado em relação ao tempo completo,
incluindo, nomeadamente, a retribuição mensal e as demais
prestações de natureza pecuniária.
4- A retribuição dos trabalhadores em regime de tempo
parcial não poderá ser inferior à fracção de regime de trabalho em tempo completo correspondente ao período de trabalho ajustado.
Cláusula 31.ª
Contratos de trabalho a tempo parcial

1- O contrato de trabalho a tempo parcial deve revestir for-

PDHVFULWD¿FDQGRFDGDSDUWHFRPXPH[HPSODUHFRQWHUD

indicação do período normal de trabalho diário e semanal
com referência comparativa ao trabalho a tempo completo.
2- Quando não tenha sido observada a forma escrita, presume-se que o contrato foi celebrado por tempo completo.
3- Se faltar no contrato a indicação do período normal de
trabalho semanal, presume-se que o contrato foi celebrado
para a duração máxima do período normal de trabalho admitida para o contrato a tempo parcial.
4- O trabalhador a tempo parcial pode passar a trabalhar

D WHPSR FRPSOHWR RX R LQYHUVR D WtWXOR GH¿QLWLYR RX SRU

período determinado, mediante acordo escrito com o empregador.
5- Os trabalhadores em regime de trabalho a tempo parcial

SRGHPH[HUFHUDFWLYLGDGHSUR¿VVLRQDOQRXWUDVHPSUHVDVRX

instituições.

Cláusula 32.ª

GRUHV FRP SUR¿VV}HV OLJDGDV D WDUHIDV GH KRWHODULD SRGHUi

ser estabelecido um intervalo de duração superior a duas
horas.
3- O disposto no número anterior é aplicável aos auxiliares
de educação que a 30 de Junho de 2005 pratiquem o intervalo de descanso a que o mesmo se reporta.
4- Salvo disposição legal em contrário, por acordo entre
a instituição e os trabalhadores, pode ser estabelecida a dispensa ou a redução dos intervalos de descanso.
Cláusula 34.ª
Trabalho suplementar

1- Considera-se trabalho suplementar todo aquele que
é prestado, por solicitação do empregador, fora do horário
normal de trabalho.
2- Os trabalhadores estão obrigados à prestação de trabalho suplementar, salvo quando, havendo motivos atendíveis,
expressamente solicitem a sua dispensa.
3- Não estão sujeitas à obrigação estabelecida no número
anterior as seguintes categorias de trabalhadores:

a) 0XOKHUHVJUiYLGDVRXFRP¿OKRVFRPLGDGHLQIHULRUD

1 ano;
b) Menores;
c) Trabalhadores-estudantes.
4- O trabalho suplementar só pode ser prestado quando as
instituições tenham de fazer face a acréscimos eventuais e

WUDQVLWyULRV GH WUDEDOKR TXH QmR MXVWL¿TXHP D DGPLVVmR GH

,VHQomRGHKRUiULRGHWUDEDOKR

1- Por acordo escrito, podem ser isentos de horário de trabalho os trabalhadores que se encontrem numa das seguintes
situações:
a) Exercício de cargos de administração, de direcção, de

FRQ¿DQoD GH ¿VFDOL]DomR RX GH DSRLR DRV WLWXODUHV GHVVHV
FDUJRVEHPFRPRRVWUDEDOKDGRUHVFRPIXQo}HVGHFKH¿D

b) Execução de trabalhos preparatórios ou complementares que, pela sua natureza, só possam ser efectuados fora dos
limites dos horários normais de trabalho;
c) Exercício regular da actividade fora do estabelecimento, sem controlo imediato da hierarquia.
2- O acordo referido no número anterior deve ser enviado
à Autoridade para as Condições de Trabalho.
3- Os trabalhadores isentos de horário de trabalho não estão sujeitos aos limites máximos dos períodos normais de
trabalho, mas a isenção não prejudica o direito aos dias de
descanso semanal, aos feriados obrigatórios e aos dias e
meios dias de descanso semanal complementar.
4- Os trabalhadores isentos de horário de trabalho têm direito à remuneração especial prevista na cláusula 61.ª
Cláusula 33.ª
Intervalo de descanso

superior a duas, de modo a que os trabalhadores não prestem
mais de cinco horas de trabalho consecutivo.
2- Para os motoristas e outros trabalhadores de apoio adstritos ao serviço de transporte de utentes e para os trabalha-

1- O período de trabalho diário deverá ser interrompido
por um intervalo de duração não inferior a uma hora nem

trabalhador, bem assim como em casos de força maior ou
quando se torne indispensável para a viabilidade da instituição ou para prevenir ou reparar prejuízos graves para a
mesma.
5- Quando o trabalhador tiver prestado trabalho suplementar na sequência do seu período normal de trabalho, não deverá reiniciar a respectiva actividade antes que tenham decorrido, pelo menos, onze horas.
6- $LQVWLWXLomR¿FDREULJDGDDLQGHPQL]DURWUDEDOKDGRU
por todos os encargos decorrentes do trabalho suplementar,
designadamente dos que resultem de necessidades especiais
de transporte ou de alimentação.
7- O trabalho prestado em cada dia de descanso semanal
ou feriado não poderá exceder o período de trabalho normal.
Cláusula 35.ª
Descanso compensatório

1- Nas instituições com mais de 10 trabalhadores, a prestação de trabalho suplementar em dia útil, em dia de descanso
complementar e em dia feriado confere ao trabalhador o direito a um descanso compensatório remunerado correspondente a 25 % das horas de trabalho suplementar realizado.
2- 2GHVFDQVRFRPSHQVDWyULRYHQFHVHTXDQGRSHU¿]HUXP
número de horas igual ao período normal de trabalho diário e
deve ser gozado nos 90 dias seguintes.
3- Nos casos de prestação de trabalho em dias de descanso
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CAPÍTULO V

semanal obrigatório, o trabalhador terá direito a um dia de
descanso compensatório remunerado, a gozar num dos três
dias úteis seguintes.
4- Na falta de acordo, o dia de descanso compensatório

Suspensão da prestação de serviço
Cláusula 39.ª

VHUi¿[DGRSHODLQVWLWXLomR

5- Por acordo entre o empregador e o trabalhador, quando
o descanso compensatório for devido por trabalho suplementar não prestado em dias de descanso semanal, obrigatório
ou complementar, pode o mesmo ser substituído pelo pagamento da remuneração correspondente com acréscimo não
inferior a 100 %.
Cláusula 36.ª
Trabalho nocturno

1- Considera-se nocturno o trabalho prestado no período
que decorre entre as 21 horas de um dia e as 7 horas do dia
imediato.
2- Considera-se também trabalho nocturno aquele que for
prestado depois das 7 horas, desde que em prolongamento de
um período nocturno.
Cláusula 37.ª
Trabalho por turnos rotativos

1- Sempre que as necessidades de serviço o determinarem,
as instituições podem organizar a prestação do trabalho em
regime de turnos rotativos.
2- Apenas é considerado trabalho em regime de turnos ro-

WDWLYRV DTXHOH HP TXH R WUDEDOKDGRU ¿FD VXMHLWR j YDULDomR

contínua ou descontínua dos seus períodos de trabalho pelas
diferentes partes do dia.
3- Os turnos deverão, na medida do possível, ser organizados de acordo com os interesses e as preferências manifestados pelos trabalhadores.
4- A duração do trabalho de cada turno não pode ultrapassar os limites máximos dos períodos normais de trabalho e
o pessoal só poderá ser mudado de turno após o dia de descanso semanal.
5- A prestação de trabalho em regime de turnos rotativos
confere ao trabalhador o direito a um especial complemento
de retribuição, salvo nos casos em que a rotação se mostre
ligada aos interesses dos trabalhadores e desde que a duração

GRV WXUQRV VHMD¿[DGD SRU SHUtRGRV QmRLQIHULRUHVDTXDWUR

meses.

Cláusula 38.ª
Jornada contínua

1- A jornada contínua consiste na prestação ininterrupta
de trabalho, salvo num período de descanso de trinta minutos
para refeição dentro do próprio estabelecimento ou serviço,
que, para todos os efeitos, se considera tempo de trabalho.
2- A jornada contínua pode ser adoptada pelas instituições
nos casos em que tal modalidade se mostre adequada às respectivas necessidades de funcionamento.
3- A adopção do regime de jornada contínua não prejudica
o disposto nesta convenção sobre remuneração de trabalho
nocturno e de trabalho suplementar.

Descanso semanal

1- O dia de descanso semanal obrigatório deve, em regra,
coincidir com o domingo.
2- Pode deixar de coincidir com o domingo o dia de descanso semanal obrigatório dos trabalhadores necessários
para assegurar o normal funcionamento da instituição.
3- No caso previsto no número anterior, a instituição assegurará aos seus trabalhadores o gozo do dia de repouso
semanal ao domingo, no mínimo, de sete em sete semanas.
4- Para além do dia de descanso obrigatório será concedido
ao trabalhador um dia de descanso semanal complementar.
5- O dia de descanso complementar, para além de repartido, pode ser diária e semanalmente descontinuado nos termos previstos nos mapas de horário de trabalho.
6- O dia de descanso semanal obrigatório e o dia ou meio
dia de descanso complementar serão consecutivos, pelo menos uma vez de sete em sete semanas.
Cláusula 40.ª
Feriados

1- Deverão ser observados como feriados obrigatórios os
dias 1 de Janeiro, Terça-Feira de Carnaval, Sexta-Feira Santa, Domingo de Páscoa, 25 de Abril, 1 de Maio, 10 de Junho,
15 de Agosto, 8 e 25 de Dezembro e o feriado municipal.
2- O feriado de Sexta-Feira Santa poderá ser observado
QRXWURGLDFRPVLJQL¿FDGRORFDOQRSHUtRGRGD3iVFRD

3- Em substituição do feriado municipal ou da Terça-Feira
de Carnaval poderá ser observado, a título de feriado, qualquer outro dia em que acordem a instituição e os trabalhadores.
Cláusula 41.ª
Direito a férias

1- O trabalhador tem direito a um período de férias retribuídas em cada ano civil.
2- O direito a férias adquire-se com a celebração do contrato de trabalho e vence-se no dia 1 de Janeiro de cada ano
civil.
3- No ano da contratação, o trabalhador tem direito, após
seis meses completos de execução do contrato, a gozar 2 dias
úteis de férias por cada mês de duração do contrato, até ao
máximo de 20 dias úteis.
4- No caso de sobrevir o termo do ano civil antes de decorrido o prazo referido no número anterior ou antes de gozado
o direito a férias, pode o trabalhador usufrui-lo até 30 de Junho do ano civil subsequente.
5- Em caso de cessação do contrato de trabalho, as insti-

WXLo}HV¿FDPREULJDGDVDSURSRUFLRQDURJR]RGHIpULDVQR

momento imediatamente anterior.
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Cláusula 42.ª
Duração do período de férias

1- O período anual de férias tem a duração mínima de 22
dias úteis.
2- Para efeitos de férias, são úteis os dias da semana de
segunda-feira a sexta-feira, com excepção dos feriados, não
podendo as férias ter início em dia de descanso semanal do
trabalhador.
3- A duração do período de férias é aumentada no caso
de o trabalhador não ter faltado ou na eventualidade de ter

DSHQDVIDOWDVMXVWL¿FDGDVQRDQRDTXHDVIpULDVVHUHSRUWDP

nos seguintes termos:
a) Três dias de férias até ao máximo de uma falta ou dois
meios dias;
b) Dois dias de férias até ao máximo de duas faltas ou quatro meios dias;
c) Um dia de férias até ao máximo de três faltas ou seis
meios dias.
4- Para efeitos do número anterior, são equiparadas a faltas
os dias de suspensão do contrato de trabalho por facto respeitante ao trabalhador.
Cláusula 43.ª
Encerramento da instituição ou do estabelecimento

As instituições podem encerrar total ou parcialmente os
seus serviços e equipamentos, entre 1 de Maio e 31 de Outubro, pelo período necessário à concessão das férias dos respectivos trabalhadores.
Cláusula 44.ª
Marcação do período de férias

1- O período de férias é marcado por acordo entre empregador e trabalhador.
2- Na falta de acordo, cabe ao empregador marcar as férias
e elaborar o respectivo mapa, ouvindo para o efeito a comissão de trabalhadores ou os delegados sindicais.
3- Sem prejuízo do disposto no número anterior, o empregador só pode marcar o período de férias entre 1 de Maio e
31 de Outubro, salvo parecer favorável em contrário daquelas entidades.
4- Na marcação das férias, os períodos mais pretendidos
GHYHPVHUUDWHDGRVVHPSUHTXHSRVVtYHOEHQH¿FLDQGRDOternadamente, os trabalhadores em função dos períodos gozados nos dois anos anteriores.
5- Salvo se houver prejuízo grave para o empregador, de-

YHPJR]DUIpULDVHPLGrQWLFRSHUtRGRRVF{QMXJHVRV¿OKRV

que trabalhem na mesma empresa ou estabelecimento, bem
como as pessoas que vivam em união de facto ou economia
comum nos termos previstos em legislação especial.
6- O gozo do período de férias pode ser interpolado, por
acordo entre empregador e trabalhador e desde que sejam
gozados, no mínimo, 10 dias úteis consecutivos.
7- O mapa de férias, com indicação do início e termo dos
períodos de férias de cada trabalhador, deve ser elabo- rado

DWpGH$EULOGHFDGDDQRHD¿[DGRQRVORFDLVGHWUDEDOKR

entre esta data e 31 de Outubro.

8- A instituição deverá marcar as férias do trabalhador-estudante respeitando o cumprimento das obrigações escolares, salvo se daí resultar incompatibilidade com o seu plano
de férias.
9- A instituição pode marcar as férias dos trabalhadores da
agricultura para os períodos de menor actividade agrícola.
Cláusula 45.ª
Férias dos trabalhadores com funções pedagógicas

1- O período de férias dos professores e dos prefeitos deve
ser marcada no período compreendido entre a conclusão do
SURFHVVRGHDYDOLDomR¿QDOGRVDOXQRVHRLQtFLRGRDQRHVcolar.
2- O período de férias dos educadores de infância deverá,
por via de regra, ser marcado entre 15 de Junho e 15 de Setembro.
Cláusula 46.ª
Férias e impedimento prolongado

1- No ano da suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado, respeitante ao trabalhador, se se ve-

UL¿FDUDLPSRVVLELOLGDGHWRWDORXSDUFLDOGRJR]RGRGLUHLWR

a férias já vencido, o trabalhador tem direito à retribuição
correspondente ao período de férias não gozado e respectivo
subsídio.
2- No ano da cessação do impedimento prolongado, o trabalhador tem direito após a prestação de seis meses de efectivo serviço ao período de férias e respectivo subsídio.
3- No caso de sobrevir o termo do ano civil antes de decorrido o prazo referido no número anterior ou antes de gozado o direito a férias, pode o trabalhador usufruí-lo até 30 de
Abril do ano civil subsequente.
4- Cessando o contrato após impedimento prolongado respeitante ao trabalhador, este tem direito à retribuição e ao
subsídio de férias correspondentes ao tempo de serviço prestado no ano de início da suspensão.
Cláusula 47.ª
Efeitos da cessação do contrato de trabalho

1- Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador tem direito a receber a retribuição correspondente a um período de
férias proporcional ao tempo de serviço prestado até à data
da cessação, bem como ao respectivo subsídio.
2- Se o contrato cessar antes de gozado o período de férias
vencido no início do ano da cessação, o trabalhador tem ainda direito a receber a retribuição e o subsídio correspondentes a esse período, o qual é sempre considerado para efeitos
de antiguidade.
Cláusula 48.ª
Faltas - Noção

1- Falta é a ausência do trabalhador no local de trabalho e
durante o período em que devia desempenhar a actividade a
que está adstrito.
2- Nos casos de ausência do trabalhador por períodos inferiores ao período de trabalho a que está obrigado, os respecti-
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vos tempos são adicionados para determinação dos períodos
normais de trabalho diário em falta.
3- Para efeito do disposto no número anterior, caso os períodos de trabalho diário não sejam uniformes, considera-se
sempre o de menor duração relativo a um dia completo de
trabalho.
4- O período de ausência a considerar no caso de um trabalhador docente não comparecer a uma reunião de presença
obrigatória é de duas horas.
5- Relativamente aos trabalhadores docentes dos 2.º e 3.º
ciclo do ensino básico e do ensino secundário, será tida como
dia de falta a ausência ao serviço por cinco horas lectivas
seguidas ou interpoladas.
6- O regime previsto no número anterior não se aplica aos
professores com horário incompleto, relativamente aos quais
se contará um dia de falta quando o número de horas lectivas
GHDXVrQFLDSHU¿]HURUHVXOWDGRGDGLYLVmRGRQ~PHURGHKRras lectivas semanais por cinco.
7- São também consideradas faltas as provenientes de recusa infundada de participação em acções de formação ou
cursos de aperfeiçoamento ou reciclagem realizados nos termos do disposto na cláusula 11.ª
Cláusula 49.ª

D¿PGHVHLQWHLUDUGDUHVSHFWLYDVLWXDomRHGXFDWLYD

g) As dadas pelos trabalhadores eleitos para as estruturas
de representação colectiva, nos termos das normas legais
aplicáveis;
h) As dadas por candidatos a eleições para cargos públicos,
durante o período legal da respectiva campanha eleitoral;
i) As dadas pelo período adequado à dádiva de sangue;
j) j) As dadas ao abrigo do regime jurídico do voluntariado
social;
k) As autorizadas ou aprovadas pelo empregador;
l) $VTXHSRUOHLIRUHPFRPRWDOTXDOL¿FDGDV

3- No caso de o trabalhador ter prestado já o 1.º período
de trabalho aquando do conhecimento dos motivos considerados nas alíneas b) e c) do número 2 desta cláusula, o
período de faltas a considerar só começa a contar a partir do
dia seguinte.
4- 6mR FRQVLGHUDGDV LQMXVWL¿FDGDV DV IDOWDV QmR SUHYLVWDV
no número 2.
Cláusula 50.ª
&RPXQLFDomRGDVIDOWDVMXVWL¿FDGDV

1- $VIDOWDVSRGHPVHUMXVWL¿FDGDVHLQMXVWL¿FDGDV
2- 6mRFRQVLGHUDGDVIDOWDVMXVWL¿FDGDV
a) As dadas, durante 15 dias seguidos, por altura do casamento;
b) As dadas até cinco dias consecutivos por falecimento
de cônjuge não separado de pessoas e bens ou de parente

RXD¿PQRJUDXGDOLQKDUHFWD SDLVH¿OKRVPHVPRTXH

1- $VIDOWDVMXVWL¿FDGDVTXDQGRSUHYLVtYHLVVHUmRREULJDtoriamente comunicadas à entidade patronal com a antecedência mínima de cinco dias.
2- 4XDQGRLPSUHYLVWDVDVIDOWDVMXVWL¿FDGDVVHUmRREULJDtoriamente comunicadas à entidade patronal logo que possível.
3- A comunicação tem de ser reiterada para as faltas justi¿FDGDVLPHGLDWDPHQWHVXEVHTXHQWHVjVSUHYLVWDVQDVFRPXnicações indicadas nos números anteriores.
Cláusula 51.ª

adoptivos, enteados, padrastos, madrastas, sogros, genros e
noras);
c) As dadas até dois dias consecutivos por falecimento de

RXWURSDUHQWHRXD¿PGDOLQKDUHFWDRXGRJUDXGDOLQKD

1- O empregador pode, nos 15 dias seguintes à comunicação referida no artigo anterior, exigir ao trabalhador prova

Tipos de faltas

colateral (avós e bisavós, netos e bisnetos, irmãos e cunhados) e de outras pessoas que vivam em comunhão de vida e
habitação com o trabalhador;
d) As dadas ao abrigo do regime jurídico do trabalhador-estudante;
e) As motivadas por impossibilidade de prestar trabalho
devido a facto que não seja imputável ao trabalhador, nomeadamente nos casos de:
1) Doença, acidente ou cumprimento de obrigações legais;
2) Prestação de assistência inadiável e imprescindível,

DWpGLDVSRUDQRDF{QMXJHSDUHQWHRXD¿PQDOLQKDUHFWD

ascendente (avô, bisavô do trabalhador ou do homem/mulher

GHVWH DSDUHQWHRXD¿PGRJUDXGDOLQKDFRODWHUDO LUPmR
GRWUDEDOKDGRURXGRKRPHPPXOKHUGHVWH D¿OKRDGRSWDGR

ou enteado com mais de 12 anos de idade;
3) Detenção ou prisão preventiva, caso se não venha a veUL¿FDUGHFLVmRFRQGHQDWyULD

f) As ausências não superiores a quatro horas e só pelo
tempo estritamente necessário para deslocação à escola do
responsável pela educação de menor, uma vez por trimestre,

3URYDGDVIDOWDVMXVWL¿FDGDV

GRVIDFWRVLQYRFDGRVSDUDDMXVWL¿FDomR

2- A prova da situação de doença prevista na alínea e) do
número 2 da cláusula 49.ª é feita por estabelecimento hospitalar, por declaração do centro de saúde ou por atestado
médico.
3- $ GRHQoD UHIHULGD QR Q~PHUR DQWHULRU SRGH VHU ¿VFDlizada por médico, mediante requerimento do empregador
dirigido à segurança social.
4- No caso de a segurança social não indicar o médico a
que se refere o número anterior no prazo de vinte e quatro
KRUDV R HPSUHJDGRU GHVLJQD R PpGLFR SDUD HIHFWXDU D ¿Vcalização, não podendo este ter qualquer vínculo contratual
anterior ao empregador.
5- Em caso de desacordo entre os pareceres médicos referidos nos números anteriores, pode ser requerida a intervenção
de junta médica.
6- Em caso de incumprimento das obrigações previstas na
cláusula anterior e nos números 1 e 2 desta cláusula, bem
FRPRGHRSRVLomRVHPPRWLYRDWHQGtYHOj¿VFDOL]DomRUHferida nos números 3, 4 e 5, as faltas são consideradas injusWL¿FDGDV
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com intuito fraudulento constitui falsa declaração para efeitos de justa causa de despedimento.
Cláusula 52.ª
(IHLWRVGDVIDOWDVMXVWL¿FDGas

1- $VIDOWDVMXVWL¿FDGDVQmRGHWHUPLQDPDSHUGDRXSUHMXízo de quaisquer direitos do trabalhador, salvo o disposto no
número seguinte.
2- Salvo disposição legal em contrário, determinam a per-

GDGHUHWULEXLomRDVVHJXLQWHVIDOWDVDLQGDTXHMXVWL¿FDGDV
a) 3RUPRWLYRGHGRHQoDGHVGHTXHRWUDEDOKDGRUEHQH¿FLH

de um regime de segurança social de protecção na doença;
b) Por motivo de acidente no trabalho, desde que o trabalhador tenha direito a qualquer subsídio ou seguro;
c) Por motivos de cumprimento de disposições legais;
d) As previstas no número 2 da alínea e) do número 2 da
cláusula 49.ª;
e) As previstas no número 3 da alínea e) do número 2 da
cláusula 49.ª;
f) As previstas na alínea l) do número 2 da cláusula 49.ª,
quando superiores a 30 dias por ano;
g) As autorizadas ou aprovadas pelo empregador, com excepção das que este, expressamente e por escrito, entenda
dever retribuir.
3- Nos casos previstos na alínea e) do número 2 da cláusula 49.ª, se o impedimento do trabalhador se prolongar efectiva ou previsivelmente para além de um mês, aplica-se o
regime de suspensão da prestação do trabalho por impedimento prolongado.
4- No caso previsto na alínea h) do número 2 da cláusula
DVIDOWDVMXVWL¿FDGDVFRQIHUHPQRPi[LPRGLUHLWRjUHtribuição relativa a um terço do período de duração da campanha eleitoral, só podendo o trabalhador faltar meios dias
ou dias completos com aviso prévio de quarenta e oito horas.
Cláusula 53.ª

Cláusula 54.ª
Licença sem retribuição

1- As instituições podem atribuir ao trabalhador, a pedido
deste, licença sem retribuição.
2- O pedido deverá ser formulado por escrito, nele se exSRQGRRVPRWLYRVTXHMXVWL¿FDPDDWULEXLomRGDOLFHQoD

3- A resposta deverá ser dada igualmente por escrito nos
30 dias úteis seguintes ao recebimento do pedido.
4- A ausência de resposta dentro do prazo previsto no número anterior equivale a aceitação do pedido.
5- O período de licença sem retribuição conta-se para efeitos de antiguidade.
6- Durante o mesmo período cessam os direitos, deveres
e garantias das partes, na medida em que pressuponham a
efectiva prestação de trabalho.
7- 2 WUDEDOKDGRU EHQH¿FLiULR GD OLFHQoD VHP UHWULEXLomR
mantém o direito ao lugar.
8- Terminado o período de licença sem retribuição, o trabalhador deve apresentar-se ao serviço.
Cláusula 55.ª
Licença sem retribuição para formação

1- Sem prejuízo do disposto em legislação especial, o
trabalhador tem direito a licenças sem retribuição de longa
duração para frequência de cursos de formação ministrados
sob a responsabilidade de uma instituição de ensino ou de

IRUPDomRSUR¿VVLRQDORXQRkPELWRGHSURJUDPDHVSHFt¿FR

aprovado por autoridade competente e executado sob o seu
controlo pedagógico ou cursos ministrados em estabelecimentos de ensino.
2- A instituição pode recusar a concessão da licença prevista no número anterior nas seguintes situações:
a) Quando ao trabalhador tenha sido proporcionada forma-

omR SUR¿VVLRQDO DGHTXDGD RX OLFHQoD SDUD R PHVPR ¿P QRV

1- $V IDOWDV LQMXVWL¿FDGDV FRQVWLWXHP YLRODomR GR GHYHU
de assiduidade e determinam perda da retribuição correspondente ao período de ausência, o qual será descontado na
antiguidade do trabalhador.
2- 7UDWDQGRVHGHIDOWDVLQMXVWL¿FDGDVDXPRXPHLRSHUtRdo normal de trabalho diário, imediatamente anteriores ou
posteriores aos dias ou meios dias de descanso ou feriados,
considera-se que o trabalhador praticou uma infracção grave.
3- No caso de a apresentação do trabalhador, para início

últimos 24 meses;
b) Quando a antiguidade do trabalhador na instituição seja
inferior a três anos;
c) Quando o trabalhador não tenha requerido a licença
com antecedência mínima de 45 dias em relação à data do
seu início;
d) Quando a instituição tenha um número de trabalhadores
não superior a 20 e não seja possível a substituição adequada
do trabalhador, caso necessário;
e) Para além das situações referidas nas alíneas anteriores,
WUDWDQGRVHGHWUDEDOKDGRUHVLQFOXtGRVHPQtYHLVGHTXDOL¿-

empregador recusar a aceitação da prestação durante parte
ou todo o período normal de trabalho, respectivamente.
4- Sem prejuízo, designadamente, do efeito disciplinar

quando não seja possível a substituição dos mesmos durante
o período de licença, sem prejuízo sério para o funcionamento
da instituição.
3- Considera-se de longa duração a licença não inferior a
60 dias.

(IHLWRVGDVIDOWDVLQMXVWL¿FDGDV

RXUHLQtFLRGDSUHVWDomRGHWUDEDOKRVHYHUL¿FDUFRPDWUDVR
LQMXVWL¿FDGR VXSHULRU D WULQWD RX VHVVHQWD PLQXWRV SRGH R

LQHUHQWHjLQMXVWL¿FDomRGHIDOWDVH[FHSWXDPVHGRGLVSRVWR

FDomRGHGLUHFomRGHFKH¿DTXDGURVRXSHVVRDOTXDOL¿FDGR

no número anterior os professores dos 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e os professores do ensino secundário.
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CAPÍTULO VI

GRGDGHFLVmRRXGRDXWRWHQKDVLGRQRWL¿FDGRRHPSUHJDGRU

Retribuição e outras atribuições patrimoniais
Cláusula 56.ª
Disposições gerais

1- Considera-se retribuição aquilo a que, nos termos do
contrato, das normas que o regem ou dos usos, o trabalhador
tem direito como contrapartida do seu trabalho.
2- Na contrapartida do trabalho inclui-se a retribuição base
e todas as prestações regulares e periódicas feitas, directa ou
indirectamente, em dinheiro ou em espécie.
3- Até prova em contrário, presume-se constituir retribuição toda e qualquer prestação do empregador ao trabalhador.
4- A base de cálculo das prestações complementares e
acessórias estabelecidas na presente convenção é constituída
apenas pela retribuição base e diuturnidades.
Cláusula 57.ª

5HWULEXLomRHVSHFLDOSDUDRVWUDEDOKDGRUHVLVHQWRVGHKRUiULRGH

trabalho

Enquadramento em níveis retributivos

$VSUR¿VV}HVHFDWHJRULDVSUR¿VVLRQDLVSUHYLVWDVQDSUHsente convenção são enquadradas em níveis retributivos de
base de acordo com o anexo IV.
Cláusula 58.ª

Retribuição mínima mensal de base

A todos os trabalhadores abrangidos pela presente convenção são mensalmente assegurados os montantes retributivos de base mínimos constantes do anexo V.
Cláusula 59.ª
5HPXQHUDomRKRUiULD

1- O valor da remuneração horária é determinado pela seguinte fórmula:
(Rm × 12)/(52 × n)
sendo Rm o valor da retribuição mensal de base e n o período
de trabalho semanal a que o trabalhador estiver obrigado.
2- Relativamente aos professores dos 2.º e 3.º ciclos do
ensino básico e aos professores do ensino secundário, o período de trabalho a considerar para efeitos de determinação da
remuneração horária é o correspondente, apenas, ao número
de horas lectivas semanais estabelecido para o sector em que
o docente se integra.
Cláusula 60.ª
Compensações e descontos

b) Às indemnizações devidas pelo trabalhador ao empregador, quando se acharem liquidadas por decisão judicial
transitada em julgado ou por auto de conciliação;
c) Às sanções pecuniárias aplicadas nos termos legais;
d) Às amortizações de capital e pagamento de juros de empréstimos concedidos pelo empregador ao trabalhador;
e) Aos preços de refeições no local de trabalho, de alojamento, de utilização de telefones, de fornecimento de géneros, de combustíveis ou de materiais, quando solicitados
pelo trabalhador, bem como a outras despesas efectuadas
pelo empregador por conta do trabalhador e consentidas por
este;
f) Aos abonos ou adiantamentos por conta da retribuição.
3- Com excepção das alíneas a) e f) os descontos referidos
no número anterior não podem exceder, no seu conjunto, um
sexto da retribuição.
Cláusula 61.ª

1- Na pendência do contrato de trabalho, as instituições
não podem compensar a retribuição em dívida com créditos
que tenham sobre o trabalhador, nem fazer quaisquer descontos ou deduções no montante da referida retribuição.
2- O disposto no número anterior não se aplica:
a) Aos descontos a favor do Estado, da Segurança Social
ou de outras entidades, ordenados por lei, por decisão judicial transitada em julgado ou por auto de conciliação, quan-

Os trabalhadores isentos do horário de trabalho têm direito a uma remuneração especial, no mínimo, igual a 20 %
da retribuição mensal ou à retribuição correspondente a uma
hora de trabalho suplementar por dia, conforme o que lhes
for mais favorável.
Cláusula 62.ª
Remuneração do trabalho suplementar

1- O trabalho suplementar prestado em dia normal de trabalho será remunerado com os seguintes acréscimos mínimos:
a) 50 % da retribuição normal na primeira hora;
b) 75 % da retribuição normal nas horas ou fracções seguintes.
2- O trabalho suplementar prestado em dia de descanso
semanal, obrigatório ou complementar e em dia feriado será
remunerado com o acréscimo mínimo de 100 % da retribuição normal.
3- Não é exigível o pagamento de trabalho suplementar
cuja prestação não tenha sido prévia e expressamente determinada pela instituição.
Cláusula 63.ª
Retribuição de trabalho normal em dia feriado

O trabalho em horário normal prestado em dia feriado,
em instituição não obrigada a suspender o seu funcionamento nesse dia, confere ao trabalhador o direito à prestação em
FDGDPRPHQWRGH¿QLGDQR&yGLJRGR7UDEDOKRSDUDHVVDVLtuação.
Cláusula 64.ª
Retribuição de trabalho por turnos

1- A prestação de trabalho em regime de turnos rotativos
confere ao trabalhador, nos termos do disposto no número
5 da cláusula 37.ª, o direito aos seguintes complementos de
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retribuição:
a) Em regime de dois turnos em que apenas um seja total
ou parcialmente nocturno - 15 %;
b) Em regime de três turnos ou de dois turnos total ou parcialmente nocturnos - 25 %.
2- O complemento previsto no número anterior inclui o
acréscimo de retribuição pelo trabalho nocturno prestado em
regime de turnos.
Cláusula 65.ª
Remuneração do trabalho nocturno

A retribuição do trabalho nocturno será superior em 25 %
à retribuição a que dá direito o trabalho equivalente prestado
durante o dia.
Cláusula 66.ª
Retribuição do período de férias

1- A retribuição do período de férias corresponde à que o
trabalhador receberia se estivesse em serviço efectivo.
2- Além da retribuição mencionada no número anterior, o
trabalhador tem direito a um subsídio de férias cujo montante compreende a retribuição base e as demais prestações

UHWULEXWLYDVTXHVHMDPFRQWUDSDUWLGDGRPRGRHVSHFt¿FRGD

execução do trabalho.
3- Salvo acordo escrito em contrário, o subsídio de férias
deve ser pago antes do início do período de férias e proporcionalmente nos casos de gozo interpolado.
Cláusula 67.ª
Subsídio de Natal

1- Todos os trabalhadores abrangidos por esta convenção
têm direito a um subsídio de Natal de montante igual ao da
retribuição mensal.
2- Os trabalhadores que no ano de admissão não tenham
concluído um ano de serviço terão direito a tantos duodécimos daquele subsídio quantos os meses de serviço que completarem até 31 de Dezembro desse ano.
3- Suspendendo-se o contrato de trabalho por impedimento prolongado do trabalhador, este terá direito:
a) No ano de suspensão, a um subsídio de Natal de montante proporcional ao número de meses completos de serviço
prestado nesse ano;
b) No ano de regresso à prestação de trabalho, a um subsídio de Natal de montante proporcional ao número de meses
completos de serviço até 31 de Dezembro, a contar da data de
regresso.
4- Cessando o contrato de trabalho, a instituição pagará ao
trabalhador a parte de um subsídio de Natal proporcional ao
número de meses completos de serviço no ano da cessação.
5- O subsídio de Natal será pago até 30 de Novembro de
cada ano, salvo no caso da cessação do contrato de trabalho,
em que o pagamento se efectuará na data da cessação referida.

Cláusula 68.ª
Diuturnidades

1- Os trabalhadores que estejam a prestar serviço em regime de tempo completo têm direito a uma diuturnidade no
valor de 21 €, em 2015, por cada cinco anos de serviço, até
ao limite de cinco diuturnidades.
2- Os trabalhadores que prestem serviço em regime de horário parcial têm direito às diuturnidades vencidas à data do
exercício de funções naquele regime e às que se vierem a
vencer nos termos previstos no número seguinte.
3- O trabalho prestado a tempo parcial contará proporcionalmente para efeitos de atribuição de diuturnidades.
4- Para atribuição de diuturnidades será levado em conta
o tempo de serviço prestado anteriormente a outras instituições particulares de solidariedade social, desde que, antes da
admissão e por meios idóneos, o trabalhador faça a respectiva prova.
5- Não é devido o pagamento de diuturnidades aos trabalhadores abrangidos pela tabela B do anexo V.
Cláusula 69.ª
Abono para falhas

1- O trabalhador que, no desempenho das suas funções,
tenha responsabilidade efectiva de caixa tem direito a um
abono mensal para falhas no valor de 29 €, em 2015.
2- Se o trabalhador referido no número anterior for substituído no desempenho das respectivas funções, o abono para
falhas reverterá para o substituto na proporção do tempo de
substituição.
Cláusula 70.ª
Refeição

1- Os trabalhadores têm direito ao fornecimento de uma
refeição principal por cada dia completo de trabalho.
2- Em alternativa ao efectivo fornecimento de refeições, as
instituições podem atribuir ao trabalhador uma compensação
monetária no valor de 2,62 €, em 2015, por cada dia completo de trabalho.
3- Aos trabalhadores que, no interesse da instituição, nela
devam permanecer no período nocturno será fornecida alimentação e alojamento gratuitos.
4- Ressalvados os casos de alteração anormal de circunstâncias, não é aplicável o disposto no número 2 às instituições cujos equipamentos venham já garantindo o cumprimento em espécie do direito consagrado no número 1 deste
cláusula.
5- Aos trabalhadores a tempo parcial será devida a refeição ou a compensação monetária quando o horário normal
de trabalho se distribuir por dois períodos diários ou quando
tiverem quatro ou mais horas de trabalho no mesmo período
do dia.
6- A refeição e a compensação monetária a que se referem
os números anteriores não assumem a natureza de retribuição.
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CAPÍTULO VII

Condições especiais de trabalho
Cláusula 71.ª
Remissão

As matérias relativas a direitos de personalidade, igualdade e não discriminação, protecção da maternidade e da
paternidade, trabalho de menores, trabalhadores com capa-

progenitor que estiver a gozar a licença prevista nos números
1, 2 ou 3 durante o período após o parto, o período de licença
suspende-se, a pedido do progenitor, pelo tempo de duração
do internamento.
8- A suspensão da licença no caso previsto no número anterior é feita mediante comunicação ao empregador, acompanhada de declaração emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Cláusula 74.ª

FLGDGH GH WUDEDOKR UHGX]LGD WUDEDOKDGRUHV FRP GH¿FLrQFLD

ou doença crónica, trabalhadores-estudantes e trabalhadores
estrangeiros são reguladas pelas disposições do Código do
Trabalho e legislação complementar, designadamente pelas
que se transcrevem nas cláusulas seguintes.
SECÇÃO I

Protecção da maternidade e da paternidade
Cláusula 72.ª
Protecção da segurança e saúde

As trabalhadoras puérperas, grávidas e lactantes têm direito, nos termos legais, a especiais condições de segurança e
saúde nos locais de trabalho, de modo a evitar as exposições
a riscos para a sua segurança e saúde.
Cláusula 73.ª
Licença parental

1- A mãe e o pai trabalhadores têm direito, por nascimento

GH¿OKRDOLFHQoDSDUHQWDOLQLFLDOGHRXGLDVFRQVH-

cutivos, cujo gozo podem partilhar após o parto, sem prejuízo dos direitos da mãe a que se refere a cláusula seguinte.
2- A licença referida no número anterior é acrescida em 30
dias, no caso de cada um dos progenitores gozar, em exclusivo, um período de 30 dias consecutivos, ou dois períodos
de 15 dias consecutivos, após o período de gozo obrigatório
pela mãe a que se refere o número 2 da cláusula seguinte.
3- Nos casos de nascimentos múltiplos, o período de licença previsto no número anterior é acrescido de 30 dias por
cada gemelar além do primeiro.
4- Em caso de partilha do gozo da licença, a mãe e o pai
informam os respectivos empregadores, até sete dias após o
parto, do início e termo dos períodos a gozar por cada um,
entregando, para o efeito, declaração conjunta.
5- Caso a licença parental não seja partilhada pela mãe e
pelo pai, e sem prejuízo dos direitos da mãe a que se refere a
cláusula seguinte, o progenitor que gozar a licença informa
o respectivo empregador, até sete dias após o parto, da duração da licença e do início do respectivo período, juntando
declaração do outro progenitor da qual conste que o mesmo
H[HUFHDFWLYLGDGHSUR¿VVLRQDOHTXHQmRJR]DDOLFHQoDSDrental inicial.
6- Na falta da declaração referida nos números 4 e 5, a
licença é gozada pela mãe.
7- Em caso de internamento hospitalar da criança ou do

Períodos de licença parental exclusiva da mãe

1- A mãe pode gozar até 30 dias da licença parental inicial
antes do parto.
2- É obrigatório o gozo, por parte da mãe, de seis semanas
de licença a seguir ao parto.
3- A trabalhadora que pretenda gozar parte da licença antes do parto deve informar desse propósito o empregador e
apresentar atestado médico que indique a data previsível do
parto, prestando essa informação com a antecedência de 10
dias ou, em caso de urgência comprovada pelo médico, logo
que possível.
Cláusula 75.ª
Licença parental inicial a gozar por um progenitor em caso de
impossibilidade do outro

1- O pai ou a mãe tem direito a licença, com a duração referida nos números 1, 2 ou 3 da cláusula 73.ª, ou do período
remanescente da licença, nos casos seguintes:
a) Incapacidade física ou psíquica do progenitor que estiver a gozar a licença, enquanto esta se mantiver;
b) Morte do progenitor que estiver a gozar a licença.
2- Apenas há lugar à duração total da licença referida no

Q~PHURGDFOiXVXODFDVRVHYHUL¿TXHPDVFRQGLo}HV

aí previstas à data dos factos referidos no número anterior.
3- Em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica da
mãe, a licença parental inicial a gozar pelo pai tem a duração
mínima de 30 dias.
4- Em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica de
mãe não trabalhadora nos 120 dias a seguir ao parto, o pai
tem direito a licença nos termos do número 1, com a necessária adaptação, ou do número anterior.
5- Para efeito do disposto nos números anteriores, o pai
informa o empregador, logo que possível e, consoante a situação, apresenta atestado médico comprovativo ou certidão
de óbito e, sendo caso disso, declara o período de licença já
gozado pela mãe.
Cláusula 76.ª
Licença parental exclusiva do pai

1- É obrigatório o gozo pelo pai de uma licença parental de
10 dias úteis, seguidos ou interpolados, nos 30 dias seguintes
DRQDVFLPHQWRGR¿OKRGRVTXDLVJR]DGRVGHPRGRFRQVHcutivo imediatamente a seguir a este.
2- Após o gozo da licença prevista no número anterior, o
pai tem ainda direito a 10 dias úteis de licença, seguidos ou
interpolados, desde que gozados em simultâneo com o gozo
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da licença parental inicial por parte da mãe.
3- No caso de nascimentos múltiplos, à licença prevista
nos números anteriores acrescem dois dias por cada gémeo
além do primeiro.
4- Para efeitos do disposto nos números anteriores, o trabalhador deve avisar o empregador com a antecedência possível, que, no caso previsto no n.º 2, não deve ser inferior
a cinco dias.
Cláusula 77.ª
Adopção

1- Em caso de adopção de menor de 15 anos, o trabalhador
candidato a adoptante tem direito à licença referida nos números 1 ou 2 da cláusula 73.ª
2- No caso de adopções múltiplas, o período de licença
referido é acrescido de 30 dias por cada adopção além da
primeira.
3- Havendo dois candidatos a adoptantes, a licença deve
ser gozada nos termos do dos números 1 e 2 da cláusula 73.ª
4- O candidato a adoptante não tem direito a licença em

FDVRGHDGRSomRGH¿OKRGRF{QMXJHRXGHSHVVRDFRPTXHP

viva em união de facto.
5- Em caso de incapacidade ou falecimento do candidato
a adoptante durante a licença, o cônjuge sobrevivo, que não
seja candidato a adoptante e com quem o adoptado viva em
comunhão de mesa e habitação, tem direito a licença correspondente ao período não gozado ou a um mínimo de 14 dias.
6- $ OLFHQoD WHP LQtFLR D SDUWLU GD FRQ¿DQoD MXGLFLDO RX
administrativa, nos termos do regime jurídico da adopção.
7- 4XDQGRDFRQ¿DQoDDGPLQLVWUDWLYDFRQVLVWLUQDFRQ¿Umação da permanência do menor a cargo do adoptante, este
tem direito a licença, pelo período remanescente, desde que
DGDWDHPTXHRPHQRU¿FRXGHIDFWRDVHXFDUJRWHQKDRFRUrido antes do termo da licença parental inicial.
8- Em caso de internamento hospitalar do candidato a
adoptante ou do adoptando, o período de licença é suspenso
pelo tempo de duração do internamento, devendo aquele comunicar esse facto ao empregador, apresentando declaração
comprovativa passada pelo estabelecimento hospitalar.
9- Em caso de partilha do gozo da licença, os candidatos
a adoptantes informam os respectivos empregadores, com a
antecedência de 10 dias ou, em caso de urgência comprova-

GD ORJR TXH SRVVtYHO ID]HQGR SURYD GD FRQ¿DQoD MXGLFLDO

ou administrativa do adoptando e da idade deste, do início e
termo dos períodos a gozar por cada um, entregando para o
efeito declaração conjunta.
10-Caso a licença por adopção não seja partilhada, o candidato a adoptante que gozar a licença informa o respectivo
empregador, nos prazos referidos no número anterior, da duração da licença e do início do respectivo período.
Cláusula 78.ª
Dispensas para consultas e amamentação

1- As trabalhadoras grávidas têm direito a dispensa de trabalho para se deslocarem a consultas pré-natais pelo tempo e

Q~PHURGHYH]HVQHFHVViULRHMXVWL¿FDGRVHQGRDSUHSDUDomR

para o parto equiparada a consulta pré-natal.

2- O pai tem direito a três dispensas do trabalho para acompanhar a trabalhadora às consultas pré-natais.
3- $ PmH TXH FRPSURYDGDPHQWH DPDPHQWD R ¿OKR WHP
direito a ser dispensada em cada dia de trabalho por dois
períodos distintos de duração máxima de uma hora para o
cumprimento dessa missão, durante todo o tempo que durar
a amamentação.
4- No caso de não haver lugar à amamentação, a mãe ou o
pai trabalhador têm direito, por decisão conjunta, à dispensa
UHIHULGDQRQ~PHURDQWHULRUSDUDDOHLWDomRDWpR¿OKRSHUIDzer 1 ano.
5- No caso de nascimentos múltiplos, a dispensa em causa é acrescida de mais 30 minutos por cada gémeo além do
primeiro.
6- Se qualquer dos progenitores trabalhar a tempo parcial,
a dispensa diária para amamentação ou aleitação é reduzida
na proporção do respectivo período normal de trabalho, não
podendo ser inferior a 30 minutos.
7- As dispensas para consulta, amamentação e aleitação
não determinam perda de quaisquer direitos e são consideradas como prestação efectiva de serviço.
Cláusula 79.ª
)DOWDVSDUDDVVLVWrQFLDD¿OKRV

1- Os trabalhadores têm direito a faltar ao trabalho, até 30
dias por ano, para prestar assistência inadiável e imprescin-

GtYHOHPFDVRGHGRHQoDRXDFLGHQWHD¿OKRVRXDHQWHDGRV

menores de 12 anos.
2- Em caso de hospitalização, o direito a faltar estende-se
ao período em que aquela durar, se se tratar de menores de 12
anos, mas não pode ser exercido simultaneamente pelo pai e
pela mãe ou equiparados.
3- O trabalhador pode faltar ao trabalho até 15 dias por
ano, para prestar assistência inadiável e imprescindível, em

FDVRGHDFLGHQWH RXGRHQoDD¿OKR RXHQWHDGR FRP RX

mais anos de idade que, no caso de ser maior, faça parte do
seu agregado familiar.
4- Aos períodos de ausência previstos nos números anteULRUHVDFUHVFHXPGLDSRUFDGD¿OKRDOpPGRSULPHLUR

5- A possibilidade de faltar prevista nos números anteriores não pode ser exercida simultaneamente pelo pai e pela
mãe.
Cláusula 80.ª
Falta para assistência a neto

1- O trabalhador pode faltar até 30 dias consecutivos, a seguir ao nascimento de neto que consigo viva em comunhão
GHPHVDHKDELWDomRHTXHVHMD¿OKRGHDGROHVFHQWHFRPLGDde inferior a 16 anos.
2- Se houver dois titulares do direito, há apenas lugar a um
período de faltas, a gozar por um deles, ou por ambos em
tempo parcial ou em períodos sucessivos, conforme decisão
conjunta.
3- O trabalhador pode também faltar, em substituição dos
progenitores, para prestar assistência inadiável e imprescindível, em caso de acidente ou doença, a neto menor ou, indeSHQGHQWHPHQWHGDLGDGHFRPGH¿FLrQFLDRXGRHQoDFUyQLFD
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4- O disposto nesta cláusula é aplicável a tutor do adoles-

FHQWHDWUDEDOKDGRUDTXHPWHQKDVLGRGHIHULGDDFRQ¿DQoD

judicial ou administrativa do mesmo, bem como ao seu cônjuge ou pessoa em união de facto.
Cláusula 81.ª

2- À licença prevista no número anterior é aplicável, com
as necessárias adaptações, inclusivamente quanto ao seu
exercício, o estabelecido para a licença especial de assistênFLDD¿OKRVSUHYLVWDQDFOiXVXODDQWHULRU

Cláusula 83.ª

Licença parental complementar

1- 3DUDDVVLVWrQFLDD¿OKRRXDGRSWDGRHDWpDRVDQRVGH
idade da criança, o pai e a mãe que não estejam impedidos ou
inibidos totalmente de exercer o poder paternal têm direito
a licença parental complementar, em qualquer das seguintes
modalidades:
a) A licença parental alargada, de três meses;
b) A trabalhar a tempo parcial durante 12 meses, com um
período normal de trabalho igual a metade do tempo completo.
2- O pai e a mãe podem gozar qualquer dos direitos referidos no número anterior de modo consecutivo ou até três períodos interpolados, não sendo permitida a acumulação por
um dos progenitores do direito do outro.
3- Depois de esgotado qualquer dos direitos referidos nos
números anteriores, o pai ou a mãe têm direito a licença esSHFLDOSDUDDVVLVWrQFLDD¿OKRRXDGRSWDGRGHPRGRFRQVHcutivo ou interpolado, até ao limite de dois anos.
4- 1RFDVRGHQDVFLPHQWRGHXPWHUFHLUR¿OKRRXPDLVD
licença prevista no número anterior pode ser prorrogável até
três anos.
5- Nos casos dos números 3 e 4 da presente cláusula, o trabalhador tem direito à licença se o outro progenitor exercer
DFWLYLGDGHSUR¿VVLRQDORXHVWLYHULPSHGLGRRXLQLELGRWRWDOmente de exercer o poder paternal.
6- O trabalhador tem direito a licença para assistência a

5HGXomRGRWHPSRGHWUDEDOKRSDUDDVVLVWrQFLDD¿OKRPHQRUFRP
GH¿FLrQFLDRXGRHQoDFUyQica

1- 2V SURJHQLWRUHV GH PHQRU FRP GH¿FLrQFLD RX GRHQoD
crónica, com idade não superior a um ano, têm direito a redução de cinco horas do período normal de trabalho semanal,
ou outras condições de trabalho especiais, para assistência
DR¿OKR

2- Não há lugar ao exercício do direito referido no número
anterior quando um dos progenitores não exerça actividade

SUR¿VVLRQDOHQmRHVWHMDLPSHGLGRRXLQLELGRWRWDOPHQWHGH

exercer o poder paternal.
3- Se ambos os progenitores forem titulares do direito, a
redução do período normal de trabalho pode ser utilizada por
qualquer deles ou por ambos em períodos sucessivos.
4- O empregador deve adequar o horário de trabalho resultante da redução do período normal de trabalho tendo em
conta a preferência do trabalhador, sem prejuízo de exigências imperiosas de funcionamento da empresa.
5- A redução do período normal de trabalho semanal não
implica diminuição de direitos consagrados na lei, salvo
quanto à retribuição, que só é devida na medida em que a redução, em cada ano, exceda o número de faltas substituíveis
por perda de gozo de dias de férias.
Cláusula 84.ª
7UDEDOKRDWHPSRSDUFLDOHKRUiULRÀH[tYHOGHWUDEDOKDGRUFRP

responsabilidades familiares

¿OKRGHF{QMXJHRXGHSHVVRDHPXQLmRGHIDFWRTXHFRP

este resida, nos termos da presente cláusula.
7- O exercício dos direitos referidos nos números anteriores depende de aviso prévio dirigido à instituição com antecedência de 30 dias relativamente ao início do período de
licença ou de trabalho a tempo parcial.
8- Em alternativa ao disposto no número 1 e mediante
acordo escrito com a instituição, o pai e a mãe podem ter
ausências interpoladas ao trabalho com duração igual aos
períodos normais de trabalho de três meses.
9- Durante o período de licença parental complementar em
qualquer das modalidades ou de licença para assistência a
¿OKRRWUDEDOKDGRUQmRSRGHH[HUFHURXWUDDFWLYLGDGHLQFRP-

SDWtYHOFRPDUHVSHFWLYD¿QDOLGDGHQRPHDGDPHQWHWUDEDOKR

subordinado ou prestação continuada de serviços fora da sua
residência habitual.
Cláusula 82.ª
/LFHQoDSDUDDVVLVWrQFLDD¿OKRFRPGH¿Fiência ou doença crónica

1- O pai ou a mãe têm direito a licença por período até seis
meses, prorrogável com limite de quatro anos, para acom-

SDQKDPHQWRGH¿OKRDGRSWDGRRX¿OKRGHF{QMXJHTXHFRP
HVWHUHVLGDTXHVHMDSRUWDGRUGHGH¿FLrQFLDRXGRHQoDFUyQLFDTXHVHUiFRQ¿UPDGDSRUDWHVWDGRPpGLFRTXDQGRR¿OKR

tenha 12 ou mais anos de idade.

1- 2WUDEDOKDGRUFRP¿OKRPHQRUGHDQRVRXLQGHSHQGHQWHPHQWHGDLGDGH¿OKRFRPGH¿FLrQFLDRXGRHQoDFUyQL-

ca que com ele viva em comunhão de mesa e habitação tem
direito a trabalhar a tempo parcial ou a que lhe seja atribuído
KRUiULRÀH[tYHOQRVWHUPRVGDOHL

2- O direito pode ser exercido por qualquer dos progenitores ou por ambos em períodos sucessivos, depois da licença
parental complementar, em qualquer das suas modalidades.
3- Salvo acordo em contrário, o período normal de trabalho a tempo parcial corresponde a metade do praticado a
tempo completo numa situação comparável e, conforme o
pedido do trabalhador, é prestado diariamente, de manhã ou
de tarde, ou em três dias por semana.
4- A prestação de trabalho a tempo parcial pode ser prorro-

JDGDDWpGRLVDQRVRXQRFDVRGHWHUFHLUR¿OKRRXPDLVRX
DLQGDQRFDVRGH¿OKRFRPGH¿FLrQFLDRXGRHQoDFUyQLFD

quarto anos.
5- 2WUDEDOKDGRUTXHWUDEDOKHHPUHJLPHGHKRUiULRÀH[tvel pode efectuar até seis horas consecutivas de trabalho e
até dez horas em cada dia e deve cumprir o correspondente
período normal de trabalho semanal, em média de cada período de quatro semanas.
6- É correspondentemente aplicável o disposto no número
9 da cláusula 81.ª
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Cláusula 85.ª
Dispensa de algumas formas de organização do tempo de trabalho

1- A trabalhadora grávida, puérpera ou lactante tem direito
a ser dispensada de prestar trabalho em horário de trabalho
organizado de acordo com regime de adaptabilidade, de banco de horas ou de horário concentrado.
2- O direito referido aplica-se a qualquer dos progenitores
em caso de aleitação, quando a prestação de trabalho nos
regimes nele referidos afecte a sua regularidade.
Cláusula 86.ª
Dispensa de prestação de trabalho suplementar

1- A trabalhadora grávida, bem como o trabalhador ou tra-

EDOKDGRUDFRP¿OKRGHLGDGHLQIHULRUDPHVHVQmRHVWi

obrigada a prestar trabalho suplementar.
2- A trabalhadora não está obrigada a prestar trabalho suplementar durante todo o tempo que durar a amamentação,
se for necessário para a sua saúde ou para a da criança.
Cláusula 87.ª
Dispensa de trabalho nocturno

1- As trabalhadoras são dispensadas de prestar trabalho
entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte:
a) Durante um período de 112 dias antes e depois do parto,
dos quais pelo menos metade antes da data presumível do
parto;
b) Durante o restante período de gravidez, se for apresen-

WDGRDWHVWDGRPpGLFRTXHFHUWL¿TXHTXHWDOpQHFHVViULRSDUD

a sua saúde ou para a do nascituro;
c) Durante todo o tempo que durar a amamentação, se for
DSUHVHQWDGRDWHVWDGRPpGLFRTXHFHUWL¿TXHTXHWDOpQHFHVVirio para a sua saúde ou para a da criança.
2- À trabalhadora dispensada da prestação de trabalho
nocturno deve ser atribuído, sempre que possível, um horário
de trabalho diurno compatível.
3- A trabalhadora é dispensada do trabalho sempre que não
seja possível aplicar o disposto no número anterior.
Cláusula 88.ª

nham a efectiva prestação de trabalho, designadamente a retribuição, mas não prejudica os benefícios complementares
de assistência médica e medicamentosa a que o trabalhador
tenha direito.
Cláusula 89.ª
Protecção no despedimento

1- O despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou de trabalhador no gozo de licença parental carece
sempre de parecer prévio de entidade que tenha competência
na área de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.
2- O despedimento por facto imputável a trabalhadora em
qualquer das referidas situações presume-se feito sem justa
causa.
3- O parecer referido no número 1 deve ser comunicado à
instituição e à trabalhadora nos 30 dias subsequentes à recepção do despedimento pela entidade competente, considerando-se em sentido favorável ao despedimento quando não for
emitido dentro do referido prazo.
4- É inválido o procedimento de despedimento de trabalhadora grávida, puérpera e lactante ou no gozo de licença
parental caso não tenha sido solicitado o parecer referido no
número 1, cabendo o ónus da prova deste facto à instituição.
5- Se o parecer referido no número 1 for desfavorável ao
despedimento, este só pode ser efectuado após decisão judi-

FLDOTXHUHFRQKHoDRPRWLYRMXVWL¿FDWLYRGHYHQGRDDFomR
VHULQWHQWDGDQRVGLDVVXEVHTXHQWHVjQRWL¿FDomRGRSD-

recer.
6- Se o despedimento de trabalhadora for declarado ilícito, o empregador não se pode opor à reintegração, podendo
aquela, em alternativa à reintegração, optar pela indemnização especial calculada nos termos legais, sem prejuízo, designadamente, de indemnização por danos não patrimoniais.
SECÇÃO II

Trabalho de menores
Cláusula 90.ª

Regimes das licenças, faltas e dispensas

1- As ausências de trabalho previstas nas cláusulas 73.ª,
74.ª, 75.ª, 76.ª, 77.ª, 79.ª, 80.ª e 81.ª não determinam perda de
quaisquer direitos e são consideradas, para todos os efeitos
legais, salvo quanto à retribuição, como prestação efectiva
de serviço, o mesmo se aplicando às faltas por licença em
situação de risco clínico durante a gravidez, à licença por
interrupção da gravidez, às devidas a dispensa da prestação
de trabalho por parte de trabalhadora grávida, puérpera ou
lactante, por motivo da protecção da sua segurança e saúde e
dispensa para avaliação para adopção.
2- A dispensa para consulta pré-natal, amamentação ou
aleitação não determina perda de quaisquer direitos e é considerada como prestação efectiva de trabalho.
3- $OLFHQoDSDUDDVVLVWrQFLDD¿OKRRXSDUDDVVLVWrQFLDD

¿OKRFRPGH¿FLrQFLDRXGRHQoDFUyQLFDVXVSHQGHRVGLUHLWRV

deveres e garantias das partes na medida em que pressupo-

Trabalho de menores

1- A entidade patronal deve proporcionar aos menores que
se encontrem ao seu serviço condições de trabalho adequadas à sua idade, promovendo a respectiva formação pessoal
HSUR¿VVLRQDOHSUHYHQLQGRGHPRGRHVSHFLDOTXDLVTXHUULVcos para o respectivo desenvolvimento físico e psíquico.
2- Os menores não podem ser obrigados à prestação de
trabalho antes das 8 horas, nem depois das 18 horas, no caso

GH IUHTXHQWDUHP FXUVRV QRFWXUQRV R¿FLDLV R¿FLDOL]DGRV RX

equiparados, e antes das 7 horas e depois das 20 horas no
caso de os não frequentarem.
Cláusula 91.ª
Admissão de menores

Só pode ser admitido a prestar trabalho, qualquer que seja
a espécie e modalidade de pagamento, o menor que tenha
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completado a idade mínima de admissão, tenha concluído a
escolaridade obrigatória e disponha de capacidades física e
psíquica adequadas ao posto de trabalho.
SECÇÃO III

Trabalhadores-estudantes
Cláusula 92.ª
Noção

1- Considera-se trabalhador-estudante aquele que presta
uma actividade sob autoridade e direcção de outrem e que
frequenta qualquer nível de educação escolar, incluindo cursos de pós-graduação, em instituição de ensino.
2- A manutenção do estatuto do trabalhador-estudante é
condicionada pela obtenção de aproveitamento escolar.
Cláusula 93.ª
+RUiULRGHWUDEDOKR

1- 2 WUDEDOKDGRUHVWXGDQWH GHYH EHQH¿FLDU GH KRUiULRV GH
WUDEDOKRHVSHFt¿FRVFRPÀH[LELOLGDGHDMXVWiYHOjIUHTXrQFLD
das aulas e à inerente deslocação para os respectivos estabelecimentos de ensino.
2- Quando não seja possível a aplicação do regime previs-

WR QR Q~PHUR DQWHULRUR WUDEDOKDGRUHVWXGDQWH EHQH¿FLD GH

dispensa de trabalho para frequência de aulas, nos termos
previstos nos números seguintes.
3- 2WUDEDOKDGRUHVWXGDQWHEHQH¿FLDGHGLVSHQVDGHWUDEDlho até seis horas semanais, sem perda de quaisquer direitos,
contando como prestação efectiva de serviço, se assim o exigir o respectivo horário escolar.
4- A dispensa de trabalho para frequência de aulas prevista no número anterior pode ser utilizada de uma só vez ou
fraccionadamente, à escolha do trabalhador-estudante, dependendo do período normal de trabalho semanal aplicável,
nos seguintes termos:
a) Igual ou superior a 20 horas e inferior a 30 horas: dispensa até três horas semanais;
b) Igual ou superior a 30 horas e inferior a 34 horas: dispensa até quatro horas semanais;
c) Igual ou superior a 34 horas e inferior a 38 horas: dispensa até cinco horas semanais;
d) Igual ou superior a 38 horas: dispensa até seis horas semanais.
5- O empregador pode, nos 15 dias seguintes à utilização
da dispensa de trabalho, exigir a prova da frequência de aulas, sempre que o estabelecimento de ensino proceder ao
controlo da frequência.
Cláusula 94.ª

b) No caso de provas em dias consecutivos ou de mais de
uma prova no mesmo dia, os dias anteriores são tantos quantas
as provas de avaliação a efectuar, aí se incluindo sábados, domingos e feriados;
c) Os dias de ausência referidos nas alíneas anteriores não
podem exceder um máximo de quatro por disciplina em cada
ano lectivo.
2- O direito previsto no número anterior só pode ser exercido em dois anos lectivos relativamente a cada disciplina.
3- &RQVLGHUDPVH DLQGD MXVWL¿FDGDV DV IDOWDV GDGDV SHOR
trabalhador-estudante na estrita medida das necessidades
impostas pelas deslocações para prestar provas de avaliação,
não sendo retribuídas, independentemente do número de disciplinas, mais de 10 faltas.
4- Para efeitos de aplicação desta cláusula, consideram-se provas de avaliação os exames e outras provas escritas ou
orais, bem como a apresentação de trabalhos, quando estes
os substituem ou os complementam, desde que de terminem
directa ou indirectamente o aproveitamento escolar.
Cláusula 95.ª
(IHLWRVSUR¿VVLRQDLVGDYDORUL]DomRHVFRODU

1- Ao trabalhador-estudante devem ser proporcionadas

RSRUWXQLGDGHVGHSURPRomRSUR¿VVLRQDODGHTXDGDjYDORUL-

zação obtida por efeito de cursos ou conhecimentos adquiriGRVQmRVHQGRWRGDYLDREULJDWyULDDUHFODVVL¿FDomRSUR¿Vsional por simples obtenção desses cursos ou conhecimentos.
2- Têm direito, em igualdade de condições, ao preenchimento de cargos para os quais se achem habilitados, por
virtude dos cursos ou conhecimentos adquiridos, todos os
trabalhadores que os tenham obtido na qualidade de trabalhador-estudante.
Cláusula 96.ª
Excesso de candidatos à frequência de cursos

Sempre que o número de pretensões formuladas por
trabalhadores-estudantes no sentido de lhes ser aplicado
o regime especial de organização de tempo de trabalho se
revelar, manifesta e comprovadamente, comprometedor do

IXQFLRQDPHQWRQRUPDOGDLQVWLWXLomR¿[DUVHiSRUDFRUGR

entre esta, os interessados e as estruturas representativas dos
trabalhadores o número e as condições em que serão deferidas as pretensões apresentadas.
CAPÍTULO VIII
)RUPDomRSUR¿VVLRQDO

Cláusula 97.ª
Princípio geral

Prestação de provas de avaliação

1- 2WUDEDOKDGRUHVWXGDQWHWHPGLUHLWRDIDOWDUMXVWL¿FDGDmente ao trabalho para prestação de provas de avaliação, nos
termos seguintes:
a) Até dois dias por cada prova de avaliação, sendo um o da
realização da prova e o outro o imediatamente anterior, aí se
incluindo sábados, domingos e feriados;

1- A instituição deve proporcionar ao trabalhador acções

GHIRUPDomRSUR¿VVLRQDODGHTXDGDVjVXDTXDOL¿FDomR

2- O trabalhador deve participar de modo diligente nas ac-

o}HVGHIRUPDomRSUR¿VVLRQDOTXHOKHVHMDPSURSRUFLRQDGDV

salvo se houver motivo atendível, devendo neste caso, obrigatória e expressamente, solicitar a sua dispensa.
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3- As acções de formação devem ocorrer durante o período normal trabalho, sempre que possível, contando a respectiva frequência para todos os efeitos como tempo efectivo
de serviço.
4- Caso seja possível a sua substituição adequada, o trabalhador tem direito a dispensa de trabalho com perda de retribuição para a frequência de acções de formação de curta

GXUDomRFRPYLVWDjVXDYDORUL]DomRSUR¿VVLRQDO
5- $VLQVWLWXLo}HVREULJDPVHDSDVVDUFHUWL¿FDGRVGHIUHTXrQFLDHGHDSURYHLWDPHQWRGDVDFo}HVGHIRUPDomRSUR¿V-

sional por si promovidas.
Cláusula 98.ª

vagas que correspondam à formação ou educação adquirida.
Cláusula 100.ª
Formação de reconversão

1- $LQVWLWXLomRSURPRYHUiDFo}HVGHIRUPDomRSUR¿VVLRQDOGHUHTXDOL¿FDomRHGHUHFRQYHUVmRSHODVVHJXLQWHVUD]}HV

a) Condições de saúde do trabalhador que imponham incapacidades ou limitações no exercício das respectivas funções;
b) Necessidades de reorganização de serviços ou por moGL¿FDo}HVWHFQROyJLFDVHVHPSUHTXHVHGHPRQVWUHDLQYLDELOLGDGHGHPDQXWHQomRGHFHUWDVFDWHJRULDVSUR¿VVLRQDLV

Objectivos

6mRGHVLJQDGDPHQWHREMHFWLYRVGDIRUPDomRSUR¿VVLR-

nal:

a) Promover a formação contínua dos trabalhadores, en-

TXDQWRLQVWUXPHQWRSDUDDYDORUL]DomRHDFWXDOL]DomRSUR¿V-

sional e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados
pelas instituições;
b) 3URPRYHUDUHDELOLWDomRSUR¿VVLRQDOGHSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLD HP SDUWLFXODU GDTXHOHV FXMD LQFDSDFLGDGH IRL DGquirida em consequência de acidente de trabalho;

2- Tais acções destinam-se, sendo tal possível, a preparar
os trabalhadores delas objecto para o exercício de uma nova
actividade, na mesma ou noutra entidade.
Cláusula 101.ª
Formação nos contratos de trabalho para jovens

Sempre que admitam trabalhadores com menos de 25
anos e sem a escolaridade mínima obrigatória, as instituições, por si ou com o apoio de entidades públicas ou pri-

YDGDV GHYLGDPHQWH FHUWL¿FDGDV GHYHP SURPRYHU DFo}HV
GH IRUPDomR SUR¿VVLRQDO RX HGXFDFLRQDO TXH JDUDQWDP D

aquisição daquela escolaridade e, pelo menos, o nível II de

c) 3URPRYHU D LQWHJUDomR VyFLRSUR¿VVLRQDO GH JUXSRV TXDOL¿FDomR

FRPSDUWLFXODUHVGL¿FXOGDGHVGHLQVHUomRDWUDYpVGRGHVHQYROYLPHQWRGHDFo}HVGHIRUPDomRSUR¿VVLRQDOHVSHFLDO

CAPÍTULO IX

d) Garantir o direito individual à formação, criando con-

dições para que o mesmo possa ser exercido independentemente da condição laboral do trabalhador.
Cláusula 99.ª
Formação contínua

1- No âmbito da formação contínua, as instituições devem:
a) Elaborar planos anuais ou plurianuais de formação;
b) 5HFRQKHFHUHYDORUL]DUDVTXDOL¿FDo}HVDGTXLULGDVSHlos trabalhadores de modo a estimular a sua participação na
formação.
2- A formação contínua de activos deve abranger, em cada
ano, pelo menos 10 % dos trabalhadores com contrato sem
termo de cada instituição.
3- 2Q~PHURPtQLPRGHKRUDVDQXDLVGHIRUPDomRFHUWL¿cada a que se refere o número anterior é de 35 horas a partir
de 2006.
4- $VKRUDVGHIRUPDomRFHUWL¿FDGDTXHQmRIRUDPRUJDQLzadas sob a responsabilidade do empregador por motivo que
lhe seja imputável são transformadas em créditos acumuláveis ao longo de três anos, no máximo.
5- O trabalhador pode utilizar o crédito acumulado a que
se refere o número anterior para frequentar, por sua iniciaWLYDDFo}HVGHIRUPDomRFHUWL¿FDGDTXHWHQKDPFRUUHVSRQdência com a actividade prestada, mediante comunicação à
instituição com a antecedência mínima de 10 dias.
6- 6HPSUH TXH R WUDEDOKDGRU DGTXLUD QRYD TXDOL¿FDomR
SUR¿VVLRQDORXJUDXDFDGpPLFRSRUDSURYDomRHPFXUVRGH
IRUPDomR SUR¿VVLRQDO RX HVFRODU FRP LQWHUHVVH SDUD D HQ-

tidade empregadora, tem preferência no preenchimento de

Segurança, higiene e saúde no trabalho
Cláusula 102.ª
Princípios gerais

1- O trabalhador tem direito à prestação de trabalho em
condições de segurança, higiene e saúde, asseguradas pela
instituição.
2- A instituição é obrigada a organizar as actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho que visem a prevenção

GHULVFRVSUR¿VVLRQDLVHDSURPRomRGDVD~GHGRWUDEDOKDGRU

Cláusula 103.ª
Obrigações do empregador

As instituições são obrigadas a assegurar aos trabalhadores condições de segurança, higiene e saúde em todos os aspectos relacionados com o trabalho, devendo aplicar e fazer
aplicar as medidas necessárias e adequadas, tendo em conta
os princípios legalmente consignados.
Cláusula 104.ª
Obrigações do trabalhador

O trabalhador tem obrigação de zelar:

a) Pela segurança e saúde próprias, designadamente, sujei-

tando-se à realização dos exames médicos, promovidos pela
entidade empregadora;
b) Pela segurança e saúde das pessoas que possam ser
afectadas pelas suas acções ou omissões.
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Cláusula 105.ª

cação de prazos prescricionais da lei penal, quando aplicável.

Representantes dos trabalhadores

CAPÍTULO XI

1- Os representantes dos trabalhadores para a segurança,
higiene e saúde no trabalho são eleitos pelos trabalhadores
por voto directo e secreto, segundo o princípio da representatividade e da proporcionalidade.
2- Os representantes dos trabalhadores não poderão exceder:
a) Empresas com menos de 61 trabalhadores - um representante;
b) Empresas de 61 a 150 trabalhadores - dois representantes;
c) Empresas de 151 a 300 trabalhadores - três representantes;
d) Empresas de 301 a 500 trabalhadores - quatro representantes;
e) Empresas de 501 a 1000 trabalhadores - cinco representantes;
f) Empresas de 1001 a 1500 trabalhadores - seis representantes;
g) Empresas com mais de 1500 trabalhadores - sete representantes.
3- O mandato dos representantes dos trabalhadores é de
três anos.
4- Os representantes dos trabalhadores dispõem, para o
exercício das suas funções, de um crédito de cinco horas por
mês.
Cláusula 106.ª
Comissões de segurança, higiene e saúde

Podem ser criadas comissões de segurança, higiene e
saúde no trabalho, de composição paritária, com vista a pla-

QL¿FDUHSURSRUDDGRSomRGHPHGLGDVWHQGHQWHVDRSWLPL]DU

o nível da prestação de serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho, bem como avaliar o impacto da respectiva
aplicação.
CAPÍTULO X

Cessação do contrato de trabalho
Cláusula 107.ª
Princípio geral
$FHVVDomRGRFRQWUDWRGHWUDEDOKR¿FDVXMHLWDDRUHJLPH

legal em vigor a cada momento.
Cláusula 108.ª

Exercício da acção disciplinar

Segurança social
Cláusula 109.ª
Segurança social - Princípios gerais

As instituições e os trabalhadores ao seu serviço contribuirão para as instituições de segurança social que os abranjam nos termos dos respectivos estatutos e demais legislação
aplicável.
Cláusula 110.ª
Invalidez

No caso de incapacidade parcial ou absoluta para o trabalho habitual proveniente de acidente de trabalho ou doença

SUR¿VVLRQDOFRQWUDtGDDRVHUYLoRGDHQWLGDGHHPSUHJDGRUD

esta diligenciará conseguir a reconversão dos trabalhadores
diminuídos para funções compatíveis com as diminuições
YHUL¿FDGDV

CAPÍTULO XII
&RPLVVmRSDULWiULD

Cláusula 111.ª
Constituição

1- É constituída uma comissão paritária formada por três
representantes de cada uma das partes outorgantes da presente convenção.
2- Por cada representante efectivo será designado um suplente para desempenho de funções em caso de ausência do
efectivo.
3- Cada uma das partes indicará por escrito à outra, nos 30
dias subsequentes à publicação desta convenção, os membros efectivos e suplentes por si designados, considerando-se
a comissão paritária constituída logo após esta indicação.
4- A comissão paritária funcionará enquanto estiver em
vigor a presente convenção, podendo qualquer dos contraentes, em qualquer altura, substituir os membros que nomeou,
mediante comunicação escrita à outra parte.
Cláusula 112.ª
Normas de funcionamento

1- O procedimento disciplinar deve exercer-se nos 60 dias
subsequentes àquele em que o empregador ou superior hierárquico com competência disciplinar teve conhecimento da
infracção.
2- $ LQIUDFomR GLVFLSOLQDU SUHVFUHYH DR ¿P GH XP DQR D
contar do momento em que teve lugar, sem prejuízo da apli-

1- A comissão paritária funcionará em local a determinar
pelas partes.
2- A comissão paritária reúne a pedido de qualquer das partes mediante convocatória a enviar com a antecedência mínima de 15 dias de que conste o dia, hora e agenda de trabalhos, cabendo o secretariado à parte que convocar a reunião.
3- 1R¿QDOGDUHXQLmRVHUiODYUDGDHDVVLQDGDDUHVSHFWLYD
acta.

2547

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 31, 22/8/2015

4- As partes podem fazer-se assessorar nas reuniões da comissão.
Cláusula 113.ª
Competências

Barbeiro - Procede à lavagem da cabeça e executa corte
de cabelo e barba.
Cabeleireiro - Executa corte de cabelo, mise-en-plis,
penteados e tinturas de cabelo.

Cobradores

1- Compete à comissão paritária:
a) Interpretar e integrar o disposto nesta convenção;

Cobrador - Procede, fora da instituição, a recebimentos,
b) &ULDU H HOLPLQDU SUR¿VV}HV H FDWHJRULDV SUR¿VVLRQDLV pagamentos e depósitos, considerando-se-lhe equiparado o

EHPFRPRSURFHGHUjGH¿QLomRGHIXQo}HVLQHUHQWHVjVQRYDVSUR¿VV}HVDRVHXHQTXDGUDPHQWRQRVQtYHLVGHTXDOL¿-

empregado de serviços externos.

¿VVLRQDO

Contínuo - Anuncia, acompanha e informa os visitantes;
faz a entrega de mensagens e objectos inerentes ao serviço
interno e estampilha e entrega correspondência, além de a
distribuir pelos serviços a que é destinada; executa o serviço de reprodução de documentos e de endereçamentos e faz
recados.
Guarda ou guarda-rondista - Assegura a defesa, vigilância e conservação das instalações e valores que lhe estejam

cação e determinar a respectiva integração num dos níveis
de remuneração.
2- 4XDQGRSURFHGHUjH[WLQomRGHXPDSUR¿VVmRRXFDWHJRULDSUR¿VVLRQDODFRPLVVmRGHYHUiGHWHUPLQDUDUHFODVVL¿FDomRGRVWUDEDOKDGRUHVQRXWUDSUR¿VVmRRXFDWHJRULDSURCláusula 114.ª
Deliberações

1- A comissão paritária só poderá deliberar desde que estejam presentes dois membros de cada uma das partes.
2- As deliberações da comissão são tomadas por unanimidade e passam a fazer parte integrante da presente convenção, logo que publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego.
CAPÍTULO XIII
'LVSRVLo}HVWUDQVLWyULDVH¿QDLV

Cláusula 115.ª

Contínuos, guardas e porteiros

FRQ¿DGRV UHJLVWD HQWUDGDV H VDtGDV GH SHVVRDV YHtFXORV H

mercadorias.
Paquete - É o trabalhador, menor de 18 anos, que presta

XQLFDPHQWHRVVHUYLoRVUHIHULGRVQDGH¿QLomRGHIXQo}HVGH

contínuo.

Porteiro - Atende os visitantes, informa-se das suas
pretensões e anuncia-os ou indica-lhes os serviços a que se
devem dirigir; vigia e controla entradas e saídas de utentes;
recebe a correspondência e controla as entradas e saídas de
mercadorias e veículos.

Electricistas

Diferenças salariais

As diferenças salariais resultantes da aplicação da presente convenção serão pagas em duas prestações mensais,
LJXDLVDWpDR¿QDOGRFRUUHQWHDQRGH

Aprendiz - É o trabalhador que, sob a orientação perma-

Cláusula 116.ª

QHQWHGRR¿FLDOID]DDSUHQGL]DJHPGDSUR¿VVmR
&KHIHGHHTXLSDR¿FLDOSULQFLSDO - Executa as tarefas que

Regime

1- A presente convenção estabelece um regime globalmente mais favorável do que os anteriores instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho.
2- A aplicação das tabelas de remunerações mínimas constantes do anexo V, bem como da cláusula anterior, não prejudica a vigência de retribuições mais elevadas auferidas pelos
trabalhadores, nomeadamente, no âmbito de projectos ou de
acordos de cooperação celebrados com entidades públicas,
sociais ou privadas.
ANEXO I

exigem um nível de conhecimentos e polivalência superior

DR H[LJtYHO DR R¿FLDO HOHFWULFLVWD RX H[HFXWDQGR DV WDUHIDV

mais exigentes, dirige os trabalhos de um nível de electricistas; substitui o chefe de equipa nas suas ausências.
Encarregado - Controla e coordena os serviços de um

QtYHOGHSUR¿VVLRQDLVHOHFWULFLVWDVQRVORFDLVGHWUDEDOKR
2¿FLDOHOHFWULFLVWD - Instala, conserva e prepara circuitos

e aparelhagem eléctrica em habitações, estabelecimentos e
outros locais, para o que lê e interpreta desenhos, esquemas

HRXWUDVHVSHFL¿FDo}HVWpFQLFDV
3UpR¿FLDO  e R HOHFWULFLVWD TXH FRDGMXYD RV R¿FLDLV H

que, em cooperação com eles, executa trabalhos de menor
responsabilidade.

'H¿QLomRGHIXQo}HV

Barbeiros e cabeleireiros
Barbeiro-cabeleireiro - Executa corte de cabelos e barba,

bem como penteados, permanentes e tinturas de cabelo.

Ajudante - É o electricista que completou a sua aprendi-

]DJHPHFRDGMXYDRVR¿FLDLVHQTXDQWRQmRDVFHQGHjFDWHJRULDGHSUpR¿FLDO

Fogueiros
Fogueiro - Alimenta e conduz geradores de vapor, competindo-lhe, além do estabelecido pelo regulamento da pro¿VVmRDOLPSH]DGRWXEXODUIRUQDOKDVHFRQGXWDVHSURYLGHQ-
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ciar pelo bom funcionamento de todos os acessórios, bem
como pelas bombas de alimentação de água e combustível.
Chegador ou ajudante de fogueiro - Assegura o abastecimento de combustível para o gerador de vapor, de carregamento manual ou automático, e procede à limpeza do mesmo
e da secção em que está instalado, sob a orientação e responsabilidade do fogueiro.

Médicos

de de condições socioculturais em que existe; estuda de que
modo os comportamentos, as actividades e as relações dos
indivíduos e grupos se integram num sistema de organização
social; procura explicar como e porquê se processa a evolução social; interpreta os resultados obtidos tendo em conta,
sempre que necessário, elementos fornecidos por outros investigadores que trabalham em domínios conexos; apresenta
as suas conclusões de modo a poderem ser utilizadas pela
instituição.

Director de serviços clínicos - Organiza e dirige os ser-

viços clínicos.

Médico de clínica geral - Efectua exames médicos, requisita exames auxiliares de diagnóstico e faz diagnósticos;
envia criteriosamente o doente para médicos especialistas, se

QHFHVViULRSDUDH[DPHVRXWUDWDPHQWRVHVSHFt¿FRVLQVWLWXL

terapêutica medicamentosa e outras adequadas às diferentes
doenças, afecções e lesões do organismo; efectua pequenas
intervenções cirúrgicas.
Médico especialista - Desempenha as funções fundamentais do médico de clínica geral, mas especializa-se no
tratamento de certo tipo de doenças ou num ramo particular
de medicina, sendo designado em conformidade.

Psicólogo e sociólogo
Psicólogo - Estuda o comportamento e os mecanismos
mentais do homem e procede a investigações sobre problePDVSVLFROyJLFRVHPGRPtQLRVWDLVFRPRR¿VLROyJLFRVR-

FLDOSHGDJyJLFRHSDWROyJLFRXWLOL]DQGRWpFQLFDVHVSHFt¿FDV

que, por vezes, elabora; analisa os problemas resultantes da
interacção entre indivíduos, instituições e grupos; estuda
todas as perturbações internas e relacionais que afectam o
indivíduo; investiga os factores diferenciais quer biológicos,
ambientais e pessoais do seu desenvolvimento, assim como
o crescimento progressivo das capacidades motoras e das ap-

WLG}HVLQWHOHFWLYDVHVHQVLWLYDVHVWXGDDVEDVHV¿VLROyJLFDV

do comportamento e mecanismos mentais do homem, sobretudo nos seus aspectos métricos.
Pode investigar um ramo de psicologia, psicossociologia,

SVLFRSDWRORJLD SVLFR¿VLRORJLD RX VHU HVSHFLDOL]DGR QXPD

aplicação particular da psicologia, como, por exemplo, o
diagnóstico e tratamento de desvios de personalidade e de
inadaptações sociais, em problemas psicológicos que surgem
durante a educação e o desenvolvimento das crianças e jo-

YHQV RX HP SUREOHPDV SVLFROyJLFRV GH RUGHP SUR¿VVLRQDO
WDLVFRPRRVGDVHOHFomRIRUPDomRHRULHQWDomRSUR¿VVLRQDO

dos trabalhadores, e ser designado em conformidade.
Sociólogo - Estuda a origem, evolução, estrutura, características e interdependências das sociedades humanas. Interpreta as condições e transformações do meio sociocultural
em que o indivíduo age e reage para determinar as incidências de tais condições e transformações sobre os comportamentos individuais e de grupo; analisa os processos de formação, evolução e extinção dos grupos sociais e investiga
os tipos de comunicação e interacção que neles e entre eles
se desenvolvem; investiga de que modo todo e qualquer tipo
GH PDQLIHVWDomR GD DFWLYLGDGH KXPDQD LQÀXHQFLD H GHSHQ-

Telefonistas
Telefonista - Presta serviço numa central telefónica,
transmitindo aos telefones internos as chamadas recebidas e
estabelecendo ligações internas ou para o exterior; responde,
se necessário, a pedidos de informações telefónicas.

Trabalhadores administrativos
Caixa - Tem a seu cargo as operações de caixa e registo
do movimento relativo a transacções respeitantes à gestão da

LQVWLWXLomRUHFHEHQXPHUiULRHRXWURVYDORUHVHYHUL¿FDVHD

sua importância corresponde à indicada nas notas de venda
ou nos recibos; prepara os sobrescritos segundo as folhas de
pagamento; prepara os fundos destinados a serem depositados e toma as disposições necessárias para os levantamentos.
Chefe de departamento - Estuda, organiza e coordena,
sob a orientação do seu superior hierárquico, num ou em
vários dos departamentos da instituição, as actividades que

OKHVmRSUySULDVH[HUFHGHQWURGRGHSDUWDPHQWRTXHFKH¿D
H QRV OLPLWHV GD VXD FRPSHWrQFLD D RULHQWDomR H D ¿VFDOL-

zação do pessoal sob as suas ordens e de planeamento das

DFWLYLGDGHVGHGHSDUWDPHQWRVHJXQGRDVRULHQWDo}HVH¿QV
GH¿QLGRVSURS}HDDTXLVLomRGHHTXLSDPHQWRHPDWHULDLVH

a admissão de pessoal necessário ao bom funcionamento do
departamento e executa outras funções semelhantes.
As categorias de chefe de serviços, chefe de escritório e

FKHIHGHGLYLVmRTXHFRUUHVSRQGHPDHVWDSUR¿VVmRVHUmR
DWULEXtGDVGHDFRUGRFRPRGHSDUWDPHQWRFKH¿DGRHJUDXGH

responsabilidade requerido.
Chefe de secção - Coordena e controla o trabalho numa
secção administrativa.
Contabilista - Organiza e dirige os serviços de contabilidade e dá conselhos sobre problemas de natureza conta-

ELOtVWLFDHVWXGDDSODQL¿FDomRGRVFLUFXLWRVFRQWDELOtVWLFRV

analisando os diversos sectores da actividade da empresa,
de forma a assegurar uma recolha de elementos precisos,
com vista à determinação de custos e resultados de exploração; elabora o plano de contas a utilizar para a obtenção dos

HOHPHQWRVPDLVDGHTXDGRVjJHVWmRHFRQyPLFR¿QDQFHLUDH
FXPSULPHQWRGDOHJLVODomRFRPHUFLDOH¿VFDOVXSHUYLVLRQD

a escrituração dos registos e livros de contabilidade, coordenando, orientando e dirigindo os empregados encarregados dessa execução; fornece os elementos contabilísticos

QHFHVViULRVjGH¿QLomRGDSROtWLFDRUoDPHQWDOHRUJDQL]DH

assegura o controlo de execução do orçamento; elabora ou

FHUWL¿FD RV EDODQFHWHV H RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQWDELOtVWLFDV

a submeter à administração ou a fornecer a serviços públi-
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cos; procede ao apuramento de resultados, dirigindo o encerramento das contas e a elaboração do respectivo balanço,
que apresenta e assina; elabora o relatório explicativo que
acompanha a apresentação de contas ou fornece indicações
para essa elaboração; efectua as revisões contabilísticas ne-

FHVViULDVYHUL¿FDQGRRVOLYURVRXUHJLVWRVSDUDVHFHUWL¿FDU

da correcção da respectiva escrituração. Pode subscrever a
escrita da instituição e nesse caso é-lhe atribuído o título pro¿VVLRQDOGHWpFQLFRGHFRQWDV

Director de serviços - Estuda, organiza e dirige, nos limites dos poderes de que está investido, as actividades da
instituição; colabora na determinação da política da instituição; planeia a utilização mais conveniente da mão-de-obra,
equipamento, materiais, instalações e capitais; orienta, dirige
H¿VFDOL]DDDFWLYLGDGHGDLQVWLWXLomRVHJXQGRRVSODQRVHVtabelecidos, a política adoptada e as normas e regulamentos
prescritos; cria e mantém uma estrutura administrativa que
SHUPLWDH[SORUDUHGLULJLUDLQVWLWXLomRGHPDQHLUDH¿FD]FR-

ODERUDQD¿[DomRGDSROtWLFD¿QDQFHLUDHH[HUFHDYHUL¿FDomR

dos custos.

Documentalista - Organiza o núcleo de documentação

e assegura o seu funcionamento ou, inserido num departamento, trata a documentação tendo em vista as necessidades
de um ou mais sectores da instituição; faz a selecção, com-

SLODomRFRGL¿FDomRHWUDWDPHQWRGDGRFXPHQWDomRHODERUD

resumos de artigos e de documentos importantes e estabelece
a circulação destes e de outros documentos pelos diversos
sectores da instituição; organiza e mantém actualizados os
¿FKHLURVHVSHFLDOL]DGRVSURPRYHDDTXLVLomRGDGRFXPHQtação necessária aos objectivos a prosseguir; faz arquivo e ou
registo de entrada e saída da documentação.
Escriturário - Executa várias tarefas, que variam consoante a natureza e importância do escritório onde trabalha;
redige relatórios, cartas, notas informativas e outros documentos, manualmente ou à máquina, dando-lhe o seguimenWRDSURSULDGRH[DPLQDRFRUUHLRUHFHELGRVHSDUDRFODVVL¿ca-o e compila os dados que são necessários para preparar as
respostas; elabora, ordena e prepara os documentos relativos
à encomenda, distribuição, facturação e realização das compras e vendas; recebe pedidos de informação e transmite-os
à pessoa ou serviços competentes; põe em caixa os pagamentos de contas e entregas recebidos; escreve em livros
as receitas e despesas, assim como outras operações contabilísticas; estabelece o extracto das operações efectuadas e
de outros documentos para informação superior; atende os
candidatos às vagas existentes e informa-os das condições de
admissão e efectua registos do pessoal; preenche formulários
R¿FLDLVUHODWLYRVDRSHVVRDORXjLQVWLWXLomRRUGHQDHDUTXLva notas de livrança, recibos, cartas ou outros documentos e
elabora dados estatísticos; escreve à máquina e opera com
máquinas de escritório; prepara e organiza processos; presta
informações e outros esclarecimentos aos utentes e ao público em geral.
Escriturário principal/subchefe de secção - Executa as
tarefas mais exigentes que competem ao escriturário, nomeadamente tarefas relativas a determinados assuntos de

SHVVRDO GH OHJLVODomR RX ¿VFDLV DSXUDPHQWRV H FiOFXORV

contabilísticos e estatísticos complexos e tarefas de relação

com fornecedores e ou clientes que obriguem à tomada de
decisões correntes, ou executando as tarefas mais exigentes
da secção; colabora directamente com o chefe da secção e
no impedimento deste coordena ou controla as tarefas de um
QtYHOGHWUDEDOKDGRUHVDGPLQLVWUDWLYRVRXDFWLYLGDGHVD¿QV

Estagiário - Auxilia os escriturários ou outros trabalhadores de escritório, preparando-se para o exercício das funções que vier a assumir.
Guarda-livros - Ocupa-se da escrituração de registos ou
de livros de contabilidade, gerais ou especiais, selados ou
não selados, analíticos e sintéticos, executando, nomeadamente, trabalhos contabilísticos relativos ao balanço anual
e apuramento dos resultados de exploração e do exercício;
colabora nos inventários das existências; prepara ou manda
preparar extractos de contas simples ou com juros e executa
trabalhos conexos; superintende nos respectivos serviços e
tem a seu cargo a elaboração dos balanços e a escrituração
dos livros selados, sendo responsável pela boa ordem e execução dos trabalhos. Pode subscrever a escrita da instituição

HQHVVHFDVRpOKHDWULEXtGRRWtWXORSUR¿VVLRQDOGHWpFQLFR

de contas.

Operador de computador - Opera e controla o computador através do seu órgão principal, prepara-o para a execução
dos programas e é responsável pelo cumprimento dos prazos
previstos para cada operação, ou seja, não é apenas um mero
utilizador, mas encarregado de todo o trabalho de tratamento
e funcionamento do computador; vigia o tratamento da informação; prepara o equipamento consoante os trabalhos a executar pelo escriturário e executa as manipulações necessárias
e mais sensíveis; retira o papel impresso, corrige os possíveis
erros detectados, anota os tempos utilizados nas diferentes
máquinas e mantém actualizados os registos e os quadros
relativos ao andamento dos diferentes trabalhos. Responde
directamente e perante o chefe hierárquico respectivo por todas as tarefas de operação e controlo informático.
Operador de máquinas auxiliares - Opera com máquinas
auxiliares de escritório, tais como fotocopiadores e duplicadores, com vista à reprodução de documentos, máquinas de
imprimir endereços e outras indicações análogas e máquinas
de corte e separação de papel.
Operador de processamento de texto - Escreve cartas,
notas e textos baseados em documentos escritos ou informações, utilizando máquina de escrever ou processador de

WH[WRUHYrDGRFXPHQWDomRD¿PGHGHWHFWDUHUURVHSURFHGH

às necessárias correcções; opera fotocopiadoras ou outros
HTXLSDPHQWRV D ¿P GH UHSURGX]LU GRFXPHQWRV H[HFXWD WDrefas de arquivo.
Recepcionista - Recebe clientes e orienta o público,
transmitindo indicações dos respectivos departamentos; assiste na portaria, recebendo e atendendo visitantes que pretendam encaminhar-se para qualquer secção ou atendendo
outros visitantes com orientação das suas visitas e transmissão de indicações várias.
Secretário2FXSDVHGHVHFUHWDULDGRHVSHFt¿FRGDDGministração ou direcção da instituição; redige actas das
reuniões de trabalho, assegura, por sua própria iniciativa, o
trabalho de rotina diária do gabinete; providencia pela realização de assembleias gerais, reuniões de trabalho, contratos
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e escrituras.

Secretário-geral - Dirige exclusivamente, na dependên-

cia da direcção, administração ou da mesa administrativa da
instituição, todos os seus serviços; apoia a direcção, preparando as questões a por ela decidir.
Tesoureiro - Superintende os serviços da tesouraria, em
escritórios em que haja departamento próprio, tendo a res-

SRQVDELOLGDGHGRVYDORUHVGDFDL[DTXHOKHHVWmRFRQ¿DGRV
YHUL¿FDDVGLYHUVDVFDL[DVHFRQIHUHDVUHVSHFWLYDVH[LVWrQ-

cias; prepara os fundos para serem depositados nos bancos e

WRPDDVGLVSRVLo}HVQHFHVViULDVSDUDOHYDQWDPHQWRVYHUL¿FD

periodicamente se o montante do valor em caixa coincide
com o que os livros indicam. Pode, por vezes, autorizar certas despesas e executar outras tarefas relacionadas com opeUDo}HV¿QDQFHLUDV

1- Trabalha directamente com os utentes, quer individualmente, quer em grupo, tendo em vista o seu bem-estar, pelo
que executa a totalidade ou parte das seguintes tarefas:
a) Recebe os utentes e faz a sua integração no período inicial de utilização dos equipamentos ou serviços;
b) Procede ao acompanhamento diurno e ou nocturno
dos utentes, dentro e fora dos estabelecimentos e serviços,
guiando-os, auxiliando-os, estimulando-os através da conversação, detectando os seus interesses e motivações e participando na ocupação de tempos livres;
c) Assegura a alimentação regular dos utentes;
d) Recolhe e cuida dos utensílios e equipamentos utilizados nas refeições;
e) Presta cuidados de higiene e conforto aos utentes e colabora na prestação de cuidados de saúde que não requei-

UDP FRQKHFLPHQWRV HVSHFt¿FRV QRPHDGDPHQWH DSOLFDQGR

como regas, adubações, mondas, arranque ou apanha de pro-

cremes medicinais, executando pequenos pensos e administrando medicamentos, nas horas prescritas e segundo as
instruções recebidas;
f) Substitui as roupas de cama e da casa de banho, bem
como o vestuário dos utentes, procede ao acondicionamento,
arrumação, distribuição, transporte e controlo das roupas lavadas e à recolha de roupas sujas e sua entrega na lavandaria;
g) Requisita, recebe, controla e distribui os artigos de higiene e conforto;
h) Reporta à instituição ocorrências relevantes no âmbito
das funções exercidas.
2- Caso a instituição assegure apoio domiciliário, compete
ainda ao ajudante de acção directa providenciar pela manutenção das condições de higiene e salubridade do domicílio
dos utentes.
3- Sempre que haja motivo atendível expressamente invocado pelo utente, pode a instituição dispensar o trabalhador
da prestação de trabalho no domicílio daquele.
Ajudante de acção educativa - Participa nas actividades
sócio-educativas; ajuda nas tarefas de alimentação, cuidados
de higiene e conforto directamente relacionados com a criança; vigia as crianças durante o repouso e na sala de aula;
assiste as crianças nos transportes, nos recreios, nos passeios
e visitas de estudo.

Jardineiro - Ocupa-se do arranjo e conservação dos jar-

¿FLrQFLD - Procede ao acompanhamento diurno ou nocturno

Trabalhadores da agricultura
Ajudante de feitor - Coadjuva o feitor e substitui-o na sua

ausência.

Capataz - Coordena e controla as tarefas executadas por
um nível de trabalhadores agrícolas; executa tarefas do mesmo tipo das realizadas pelos trabalhadores que dirige.
Caseiro - Superintende, de acordo com as instruções da
entidade empregadora, trabalhadores contratados com carácter eventual, apenas para satisfazer necessidades de sementeiras e colheita; executa, quando necessário, trabalhos inerentes à produção de produtos agrícolas e hortícolas. Habita
em casa situada em determinada propriedade ou exploração,
tendo a seu cargo zelar por ela.
Encarregado de exploração ou feitor - Coordena a execução dos trabalhos de todos os sectores da exploração agrícola, pecuária ou silvícola, sendo o responsável pela gestão
da respectiva exploração.
*XDUGDGHSURSULHGDGHVRXÀRUHVWDO - Tem a seu cargo

DYLJLOkQFLDGRVWHUUHQRVDJUtFRODVHÀRUHVWDLVEHPFRPRDV

respectivas culturas.

+RUWHOmR RX WUDEDOKDGRU KRUWR ÀRUtFROD - Executa os
PDLV GLYHUVRV WUDEDOKRV GH KRUWLFXOWXUD H ÀRULFXOWXUD WDLV
GXWRVKRUWtFRODVHGHÀRUHV

dins.

Operador de máquinas agrícolas - Conduz e manobra

uma ou mais máquinas e alfaias agrícolas e cuida da sua manutenção e conservação mecânica.
Trabalhador agrícola - Executa, no domínio da exploração agro-pecuária e silvícola, todas as tarefas necessárias ao
seu funcionamento que não exijam especialização.
Tratador ou guardador de gado - Alimenta, trata e guarda o gado bovino, equino, suíno ou ovino, procede à limpeza das instalações e dos animais e, eventualmente, zela pela
conservação de vedações. É designado por maioral ou campino quando maneia gado bravo.

Trabalhadores de apoio
Ajudante de acção directa:

Ajudante de estabelecimento de apoio a pessoas com de-

dos utentes, dentro e fora do serviço ou estabelecimento;
participa na ocupação de tempos livres; apoia a realização
de actividades sócio-educativas; auxilia nas tarefas de alimentação dos utentes; apoia-os nos trabalhos que tenham de
realizar.
Ajudante de ocupação - Desempenha a sua actividade
junto de crianças em idade escolar, com vista à sua ocupação
durante o tempo deixado livre pela escola, proporcionando-lhes ambiente adequado e actividades de carácter educativo
e recreativo, segundo o plano de actividades apreciado pela
técnica de actividades de tempos livres. Colabora no atendimento dos pais das crianças.
Auxiliar de acção médica - Assegura o serviço de men-

VDJHLURHSURFHGHjOLPSH]DHVSHFt¿FDGRVVHUYLoRVGHDFomR

médica; prepara e lava o material dos serviços técnicos; procede ao acompanhamento e transporte de doentes em camas,
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macas, cadeiras de rodas ou a pé, dentro e fora do hospital;
assegura o serviço externo e interno de transporte de medicamentos e produtos de consumo corrente necessários ao
funcionamento dos serviços; procede à recepção, arrumação
de roupas lavadas e à recolha de roupas sujas e suas entregas, prepara refeições ligeiras nos serviços e distribui dietas
(regime geral e dietas terapêuticas); colabora na prestação de
cuidados de higiene e conforto aos doentes, sob orientação
do pessoal de enfermagem; transporta e distribui as balas de
oxigénio e os materiais esterilizados pelos serviços de acção
médica.
Auxiliar de laboratório - Lava, prepara e esteriliza o material de uso corrente; faz pequenos serviços externos referentes ao funcionamento do laboratório.
Maqueiro - Procede ao acompanhamento e transporte
de doentes a pé, de cama, maca ou cadeira, para todos os
serviços de internamento, vindos dos serviços de urgência
ou das consultas externas; efectua o transporte de cadáveres;
colabora com os respectivos serviços na realização dos trâmites administrativos relacionados com as suas actividades;
procede à limpeza das macas.

Trabalhadores auxiliares
Trabalhador auxiliar (serviços gerais) - Procede à limpeza e arrumação das instalações; assegura o transporte de
alimentos e outros artigos; serve refeições em refeitórios;
desempenha funções de estafeta e procede à distribuição de
correspondência e valores por protocolo; efectua o transporte

GHFDGiYHUHVGHVHPSHQKDRXWUDVWDUHIDVQmRHVSHFt¿FDVTXH
VHHQTXDGUHPQRkPELWRGDVXDFDWHJRULDSUR¿VVLRQDOHQmR

excedam o nível de indiferenciação em que esta se integra.

la o serviço e o pessoal de um sector do armazém.
Fiel de armazém - Superintende nas operações de entrada
e saída de mercadorias e ou materiais no armazém, executa

RX ¿VFDOL]D RV UHVSHFWLYRV GRFXPHQWRV H UHVSRQVDELOL]DVH

pela arrumação e conservação das mercadorias e ou materiais; comunica os níveis de stocks; colabora na realização
de inventários.

Trabalhadores de construção civil
Auxiliar menor - É o trabalhador sem qualquer especiali-

]DomRSUR¿VVLRQDOFRPLGDGHLQIHULRUDDQRV

Capataz - É o trabalhador designado de um nível de indiferenciados para dirigir os mesmos.
Carpinteiro de limpos - Trabalha em madeiras, incluindo
RVUHVSHFWLYRVDFDEDPHQWRVQREDQFRGHR¿FLQDRXQDREUD

Carpinteiro de tosco ou cofragem - Executa e monta estruturas de madeira sem moldes para fundir betão.
(QFDUUHJDGR¿VFDO- Fiscaliza as diversas frentes de obras
HPFXUVRYHUL¿FDQGRRDQGDPHQWRGRVWUDEDOKRVFRPSDUDQdo-os com o projecto inicial e o caderno de encargos.
Encarregado de obras - Superintende na execução de
uma obra, sendo responsável pela gestão dos recursos humanos e materiais à sua disposição.
Estucador - Executa esboços, estuques e lambris e respectivos alinhamentos.
Pedreiro - Executa alvenarias de tijolos, pedras ou blocos; faz assentamento de manilhas, tubos ou cantarias, rebocos ou outros trabalhos similares ou complementares. Pode
ser designado por trolha.
Pintor - Executa qualquer trabalho de pintura; procede ao
assentamento de vidros.
Servente([HFXWDWDUHIDVQmRHVSHFt¿FDV

Trabalhadores de comércio e armazém
Caixa de balcão - Efectua o recebimento das importân-

cias devidas por fornecimento; emite recibos e efectua o registo das operações em folhas de caixa.
Caixeiro - Vende mercadorias directamente ao público,
fala com o cliente no local de venda e informa-se do género
de produtos que este deseja, anuncia o preço e esforça-se por
concluir a venda; recebe encomendas; colabora na realização
dos inventários.
Caixeiro-chefe de secção - Coordena e orienta o serviço
de uma secção especializada de um sector de vendas.
Caixeiro-encarregado - Coordena e controla o serviço e
o pessoal de balcão.
Empregado de armazém - Cuida da arrumação das mercadorias ou produtos nas áreas de armazenamento; acondiciona e ou desembala por métodos manuais ou mecânicos;
procede à distribuição das mercadorias ou produtos pelos
sectores de venda ou de utilização; fornece, no local de armazenamento, mercadorias ou produtos contra a entrega de
requisição; assegura a limpeza das instalações; colabora na
realização de inventários.
Encarregado de armazém - Coordena e controla o serviço e o pessoal de armazém.
Encarregado do sector de armazém - Coordena e contro-

Enfermeiros
Enfermeiro - Presta cuidados de enfermagem aos doentes, em várias circunstâncias, em estabelecimentos de saúde
e de assistência; administra os medicamentos e tratamentos
prescritos pelo médico, de acordo com normas de serviço e

WpFQLFDVUHFRQKHFLGDVQDSUR¿VVmRFRODERUDFRPRVPpGLFRV
HRXWURVWpFQLFRVGHVD~GHQRH[HUFtFLRGDVXDSUR¿VVmR

Enfermeiro-chefe - Coordena os serviços de enfermagem.
Enfermeiro especialista - Executa as funções fundamen-

tais de enfermeiro mas num campo circunscrito a determina-

GRGRPtQLRFOtQLFRSRVVXLQGRSDUDWDOIRUPDomRHVSHFt¿FD

em especialidade legalmente instituída. Pode ser designado
segundo a especialidade.
Enfermeiro supervisor - Colabora com o enfermeiro di-

UHFWRUQDGH¿QLomRGRVSDGU}HVGHFXLGDGRVGHHQIHUPDJHP

para o estabelecimento ou serviços; orienta os enfermeiros-

FKHIHVQDGH¿QLomRGHQRUPDVHFULWpULRVSDUDDSUHVWDomR

dos cuidados de enfermagem e na avaliação da qualidade dos
cuidados de enfermagem prestados; promove o intercâmbio
das experiências dos enfermeiros-chefes, coordenando reuniões periódicas; avalia os enfermeiros-chefes e participa na
avaliação de enfermeiros de outras categorias; participa nas
comissões de escolha de material e equipamento a adquirir
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para a prestação de cuidados; elabora o plano de acção anual articulado com os enfermeiros-chefes do seu sector, bem
como o respectivo relatório.
7UDEDOKDGRUHVGHIDUPiFLD

Praticante - Inicia-se na execução de actos inerentes ao
exercício farmacêutico, exceptuando a venda de medicamentos e a venda dos que exijam a apresentação de receita
médica, consoante se encontre no 1.º ou 2.º ano.
7UDEDOKDGRUHVFRPIXQo}HVGHFKH¿DQRVVHUYLoRVJHUDLV

A) Farmacêuticos

Director técnico - Assume a responsabilidade pela execu-

ção de todos os actos farmacêuticos praticados na farmácia,
cumprindo-lhe respeitar e fazer respeitar os regulamentos

UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRGDSUR¿VVmRIDUPDFrXWLFDEHPFRPR

as regras da deontologia, por todas as pessoas que trabalham
na farmácia ou que têm qualquer relação com ela; presta ao
público os esclarecimentos por ele solicitados, sem prejuízo
da prescrição médica e fornece informações ou conselhos sobre os cuidados a observar com a utilização dos medicamentos, aquando da entrega dos mesmos, sempre que, no âmbito
das suas funções, o julgue útil ou conveniente; mantém os
medicamentos e substâncias medicamentosas em bom estado de conservação, de modo a serem fornecidos nas devidas

FRQGLo}HV GH SXUH]D H H¿FLrQFLD GLOLJHQFLD QR VHQWLGR GH

que sejam observadas boas condições de higiene e segurança
QDIDUPiFLDSUHVWDFRODERUDomRjVHQWLGDGHVR¿FLDLVHSURmove as medidas destinadas a manter um aprovisionamento

VX¿FLHQWHGHPHGLFDPHQWRV
)DUPDFrXWLFR - Coadjuva o director técnico no exercício

das suas funções e substitui-o nas suas ausências e impedimentos.
% 3UR¿VVLRQDLVGHIDUPiFLD

Técnico de farmácia - É o trabalhador que desenvolve

actividades no circuito do medicamento, tais como análises
e ensaios farmacológicos, interpretação da prescrição terapêutica e de fórmulas farmacêuticos, sua preparação, identi-

¿FDomRHGLVWULEXLomRFRQWURORGDFRQVHUYDomRGLVWULEXLomR

e stocks de medicamentos e outros produtos, informação e
aconselhamento sobre o uso dos medicamentos.
Auxiliar de farmácia - Coadjuva o ajudante técnico de
farmácia, ou os técnicos de farmácia, sob controlo do farmacêutico, nas tarefas que são cometidas àqueles trabalhadores
e já descritas, não podendo exercer autonomamente actos
farmacêuticos quer na farmácia quer nos postos de medicamento.
Ajudante de farmácia (residual) - Coadjuva o ajudante
técnico de farmácia, sob controlo do farmacêutico, nas tarefas que são cometidas àquele trabalhador e já descritas, não
podendo exercer autonomamente actos farmacêuticos quer
na farmácia quer nos postos de medicamento.
Ajudante técnico de farmácia (residual) - Executa todos
os actos inerentes ao exercício farmacêutico, sob controlo

GR IDUPDFrXWLFR YHQGH PHGLFDPHQWRV RX SURGXWRV D¿QV H

zela pela sua conservação; prepara manipulados, tais como
solutos, pomadas, xaropes e outros. (Os actuais postos de
trabalho desempenhados por trabalhadores com a categoria
de ajudante de farmácia e ajudante técnico de farmácia são a
extinguir quando vagarem, não sendo admitidos para o futuro trabalhadores para as referidas categorias)

Chefe dos serviços gerais - Organiza e promove o bom
funcionamento dos serviços gerais; superintende a coordeQDomRJHUDOGHWRGDVDVFKH¿DVGDiUHDGRVVHUYLoRVJHUDLV

Encarregado (serviços gerais) - Coordena e orienta a actividade dos trabalhadores da área dos serviços gerais sob a
sua responsabilidade.
Encarregado geral (serviços gerais) - Coordena e orienta
a actividade dos trabalhadores da área dos serviços gerais
sob a sua responsabilidade.
Encarregado de sector - Coordena e distribui o pessoal
do sector de acordo com as necessidades dos serviços; veri¿FDRGHVHPSHQKRGDVWDUHIDVDWULEXtGDV]HODSHORFXPSULmento das regras de segurança e higiene no trabalho; requisita produtos indispensáveis ao normal funcionamento dos
VHUYLoRVYHUL¿FDSHULRGLFDPHQWHRVLQYHQWiULRVHDVH[LVWrQcias e informa superiormente das necessidades de aquisição,
reparação ou substituição dos bens ou equipamentos; mantém em ordem o inventário do respectivo sector.
Encarregado de serviços gerais - Organiza, coordena
e orienta a actividade desenvolvida pelos encarregados de
sector sob a sua responsabilidade; estabelece, em colaboração com os encarregados de sector, os horários de trabalho,
escalas e dispensas de pessoal, bem como o modo de funcionamento dos serviços; mantém em ordem os inventários sob
a sua responsabilidade.

Trabalhadores com funções pedagógicas
Auxiliar de educação - Elabora planos de actividade das
classes, submetendo-os à apreciação dos educadores de infância e colaborando com estes no exercício da sua actividade.
Educador de estabelecimento - Exerce funções educativas em estabelecimentos sócio-educativos, incluindo os diri-

JLGRVjVSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDSUHVWDQGRDRVUHVSHFWLYRV

utilizadores todos os cuidados e orientações necessários ao
seu desenvolvimento físico, psíquico e afectivo.
Educador de infância - Organiza e aplica os meios educativos adequados em ordem ao desenvolvimento integral
da criança, nomeadamente psicomotor, afectivo, intelectual,
social e moral; acompanha a evolução da criança e estabelece contactos com os pais no sentido de se obter uma acção
educativa integrada.
Prefeito - Acompanha as crianças e os jovens, em regime
de internato ou semi-internato, nas actividades diárias extra-aulas, refeições, sala de estudo, recreio, passeio, repouso,
procurando consciencializá-los dos deveres de civilidade e
bom aproveitamento escolar.
Professor - Exerce actividade pedagógica em estabelecimentos sócio-educativos.
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Trabalhadores com funções técnicas
Arquitecto - Concebe e projecta, segundo o seu sentido
estético e intuição do espaço, mas tendo em consideração
determinadas normas gerais e regulamentos, conjuntos urba-

QRVHHGL¿FDo}HVFRQFHEHRDUUDQMRJHUDOGDVHVWUXWXUDVHD

distribuição dos diversos equipamentos com vista ao equilíbrio técnico-funcional do conjunto, colaborando com outros
especialistas; faz planos pormenorizados e elabora o caderno
de encargos; executa desenhos e maquetas como auxiliar do
seu trabalho; presta assistência técnica no decurso da obra
e orienta a execução dos trabalhos de acordo com as espe-

FL¿FDo}HVGRSURMHFWR(ODERUDSRUYH]HVSURMHFWRVSDUDD

reconstituição, transformação ou reparação de edifícios.
Conservador de museu - Organiza, adquire, avalia e
conserva em museu colecções de obras de arte, objectos de

FDUiFWHU KLVWyULFR FLHQWt¿FR WpFQLFR RX RXWURV RULHQWD RX

realiza trabalhos de investigação nesses domínios e coordena
DDFWLYLGDGHGRVYiULRVGHSDUWDPHQWRVGRPXVHXD¿PGHDVsegurar o seu perfeito funcionamento; procura tornar conhecidas as obras de arte existentes, promovendo exposições, vi-

VLWDVFRP¿QVHGXFDWLYRVRXRXWURVSURFHVVRVGHGLYXOJDomR

organiza o intercâmbio das colecções entre museus e procura
obter por empréstimo peças de instituições particulares.
Por vezes guia visitas de estudo e faz conferências sobre
as colecções existentes no museu.
Consultor jurídico - Consulta, estuda e interpreta leis;
elabora pareceres jurídicos sobre assuntos pessoais, comerciais ou administrativos, baseando-se na doutrina e na jurisprudência.
Engenheiro agrónomo - Estuda, concebe e orienta a execução de trabalhos relativos à produção agrícola e faz pesquisas e ensaios, de modo a obter um maior rendimento e
uma melhor qualidade dos produtos. Pode dedicar-se a um
FDPSRHVSHFt¿FRGHDFWLYLGDGHVFRPRSRUH[HPSORSHGDgogia, genética, sanidade vegetal, construções rurais, hidráulica agrícola, horticultura, arboricultura, forragem, nutrição
animal e vitivinicultura.
Engenheiro civil (construção de edifícios) - Concebe e
HODERUDSODQRVGHHVWUXWXUDVGHHGL¿FDo}HVHSUHSDUDRUJDQLza e superintende a sua construção, manutenção e reparação;
executa os cálculos, assegurando a resistência e estabilidade da obra considerada e tendo em atenção factores como
a natureza dos materiais de construção a utilizar, pressões
de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura;
consulta outros especialistas, como engenheiros mecânicos,
electrotécnicos e químicos, arquitectos e arquitectos paisagistas, no que respeita a elementos técnicos e a exigências
de ordem estética; concebe e realiza planos de obras e esta-

EHOHFH XP RUoDPHQWR SODQRV GH WUDEDOKR H HVSHFL¿FDo}HV

indicando o tipo de materiais, máquinas e outro equipamento

QHFHVViULRFRQVXOWDRVFOLHQWHVHRVVHUYLoRVS~EOLFRVD¿P

de obter a aprovação dos planos; prepara o programa e dirige
as operações à medida que os trabalhos prosseguem.
Engenheiro electrotécnico - Estuda, concebe e estabelece planos ou dá pareceres sobre instalações e equipamentos
e estabelece planos de execução, indicando os materiais a
utilizar e os métodos de fabrico; calcula o custo da mão-de-

-obra e dos materiais, assim como outras despesas de fabrico,
montagem, funcionamento, manutenção e reparação de apa-

UHOKDJHPHOpFWULFDHFHUWL¿FDVHGHTXHRWUDEDOKRFRQFOXtGR
FRUUHVSRQGHjVHVSHFL¿FDo}HVGRVFDGHUQRVGHHQFDUJRVHjV

normas de segurança.

Engenheiro silvicultor - Estuda, concebe e orienta a execução de trabalhos relativos à cultura e conservação de maWDVj¿[DomRGHWHUUHQRVHjPHOKRUHFRQRPLDGDiJXDDSOLca os processos de exploração que assegurem a renovação da

ÀRUHVWDGHWHUPLQDDVPHGLGDVPDLVDGHTXDGDVGHSURWHFomR
GRV SRYRDPHQWRV ÀRUHVWDLV ID] SHVTXLVDV H HQVDLRV WHQGR

em vista a produção, selecção e dispersão de sementes e a
germinação das diferentes espécies; organiza e superintende a exploração de viveiros; indica as práticas adequadas

GH GHVEDVWH D ¿P GH DVVHJXUDU XP UHQGLPHQWR Pi[LPR H

permanente; orienta os trabalhos de exploração das madeiras
quando atingem a idade do aproveitamento.

3RGHGHGLFDUVHDXPFDPSRHVSHFt¿FRGHDFWLYLGDGHWDO

como silvo-pastorícia, protecção e fomento de caça e pesca
(em águas interiores.)
Engenheiro técnico (construção civil) - Projecta, orga-

QL]D RULHQWD H ¿VFDOL]D WUDEDOKRV UHODWLYRV j FRQVWUXomR GH

edifícios, funcionamento e conservação de sistemas de distribuição ou escoamento de águas para serviços de higiene,
salubridade e irrigação; executa as funções do engenheiro

FLYLOQRkPELWRGDVXDTXDOL¿FDomRSUR¿VVLRQDOHGHQWURGDV

limitações impostas pela lei.

Engenheiro técnico agrário - Dirige trabalhos de natu-

UH]D DJURSHFXiULD SRQGR HP H[HFXomR SURFHVVRV H¿FLHQ-

tes para a concretização de programas de desenvolvimento
agrícola; presta assistência técnica, indicando os processos
mais adequados para obter uma melhor qualidade dos pro-

GXWRV H JDUDQWLU D H¿FiFLD GDV RSHUDo}HV DJUtFRODV HVWXGD

problemas inerentes à criação de animais, sua alimentação
e alojamento para melhoramento de raças. Pode dedicar-se

DXPFDPSRHVSHFt¿FRGDDJULFXOWXUDFRPRSRUH[HPSOR
]RRWHFQLD KLGUiXOLFD DJUtFROD YLWLFXOWXUD ÀRULFXOWXUD KRU-

ticultura e outros.

Engenheiro técnico (electromecânica) - Estuda, concebe
e projecta diversos tipos de instalações eléctricas e equipaPHQWRVGHLQG~VWULDPHFkQLFDSUHSDUDH¿VFDOL]DDVXDIDEULcação, montagem, funcionamento e conservação; executa as
funções de engenheiro electrotécnico ou engenheiro mecâ-

QLFRQRkPELWRGDVXDTXDOL¿FDomRSUR¿VVLRQDOHGHQWURGDV

limitações impostas por lei.

Técnico superior de laboratório - Planeia, orienta e supervisiona o trabalho técnico de um ou mais sectores do laboratório; testa e controla os métodos usados na execução
das análises; investiga e executa as análises mais complexas,
de grande responsabilidade e de nível técnico altamente especializado.
Veterinário - Procede a exames clínicos, estabelece diagnósticos e prescreve ou administra tratamentos médicos ou
cirúrgicos para debelar ou prevenir doenças dos animais;
acompanha a evolução da doença e introduz alterações no
tratamento, sempre que necessário; estuda o melhoramento
das espécies animais, seleccionando reprodutores e estabelecendo as rações e tipos de alojamento mais indicados em
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IXQomRGDHVSpFLHHUDoDLGDGHH¿PDTXHRVDQLPDLVVHGHV-

tinam; indica aos proprietários dos animais as medidas sanitárias tomar, o tipo de forragens ou outros alimentos a utilizar e os cuidados de ordem genérica; examina animais que
se destinam ao matadouro e inspecciona os locais de abate
e os estabelecimentos onde são preparados ou transformados alimentos de origem animal, providenciando no sentido
de garantir as condições higiénicas necessárias; inspecciona
alimentos de origem animal que se destinam ao consumo
S~EOLFRSDUDVHFHUWL¿FDUTXHHVWmRQDVFRQGLo}HVH[LJLGDV
7UDEDOKDGRUHVJUi¿FRV

cadernador.

Fotocompositor - Opera uma máquina de composição

PHFkQLFDDIULRFDUUHJDDFkPDUDIRWRJUi¿FDUHJXODRFRPSRQHGRUHGLVSRVLWLYRVGHMXVWL¿FDomRDVVHJXUDRWLSRGHOH-

tra, espaços e disposições do original da maqueta; corrige a
luz e elimina linhas incorrectas. Em algumas unidades, ter-

PLQDGDDRSHUDomRRXH[SRVWRWRGRR¿OPHHQYLDRSDUDR
ODERUDWyULR=HODSHODFRQVHUYDomRHOXEUL¿FDomR

Fotógrafo - Fotografa ilustrações ou textos para obter
películas tramadas ou não, destinadas à sensibilidade de chapas metálicas para impressão a uma cor ou mais; avalia com
densitómetro as densidades máxima e mínima dos motivos

HFDOFXODFRH¿FLHQWHVGHFRUUHFomRFDOFXODRVIDFWRUHVSDUD

Compositor manual&RPELQDWLSRV¿OHWHVYLQKHWDVH FDGDFRUHPWUDEDOKRVDFRUHXWLOL]DRV¿OWURVDGHTXDGRVSDUD

RXWURVPDWHULDLVWLSRJUi¿FRVGLVS}HRUGHQDGDPHQWHWH[WRV
IRWRJUD¿DVJUDYXUDVFRPSRVLomRPHFkQLFDHIHFWXDDSDJL-

nação, distribuindo a composição por páginas, numerando-as ordenadamente e impondo-as para a sua impressão;

FRQFHEHHSUHSDUDDGLVSRVLomRWLSRJUi¿FDQRVWUDEDOKRVGH

fantasia; faz todas as emendas e alterações necessárias; faz
a distribuição após a impressão. A operação de composição
pode ser efectuada utilizando máquina adequada (exemplo,
ludlouw), que funde, através da junção de matrizes, linhas
blocos, a que junta entrelinhas e material branco, que pode
ter de cortar utilizando serra mecânica, destinando-se geralmente para títulos, notícias e anúncios.
Compositor mecânico (linotipista) - Opera uma máquina
de composição mecânica a quente (tipo linotype ou intertype); executa composição mecânica, regulando e accionan-

GR D PiTXLQD GHQWUR GDV PHVPDV UHJUDV WLSRJUi¿FDV WHFOD

um original que recebe com indicações, ou ele mesmo as
faz, sobre a medida, corpo e tipo de letra; regula o molde
expulsor, mordente, navalhas e componedor; liga o sistema
de arrefecimento e regula a posição do armazém de matriz
SUHWHQGLGR YHUL¿FD D TXDOLGDGH GH IXQGLomR H YLJLD R UHDbastecimento normal da caldeira com metal; retira o granel
DFXPXODGRQDJDOp]HODSHODFRQVHUYDomRHOXEUL¿FDUHJXlarmente a máquina; resolve os problemas resultantes de
acidente ou avaria com carácter normal que impeçam o funcionamento.
Costureiro de encadernação - Cose manual e ordenadamente os cadernos que constituem o livro, ligando-os uns aos
outros, de modo a constituírem um corpo único; informa-se

GRWLSRGHFRVWXUDSUHWHQGLGRHYHUL¿FDVHDREUDHVWiDSWD

a ser cosida e disposta ordenadamente. Pode ainda exercer
funções de operador de máquina de coser.
Encadernador - Executa a totalidade ou as principais tarefas de que se decompõe o trabalho de encadernação; vigia
e orienta a dobragem, alceamento e passagem à letra; abre os
sulcos do tipo de costura e dimensão da obra; faz o lombo e
o revestimento; prepara previamente as peles; prepara e cola
as guardas; confecciona ainda álbuns, pastas de secretária,
caixas de arquivo e outros artigos e obras de encadernação;
dá às peles diferentes tonalidades e efeitos; encaderna livros
usados ou restaura obras antigas; gofra ou aplica títulos e
desenhos a ouro por meio de balancé.
Encadernador-dourador - Desempenha a generalidade
das funções referidas quer para o dourador quer para o en-

REWHURVQHJDWLYRVGHVHOHFomRQDVFRUHVEDVHUHYHOD¿[D

lava e sobrepõe tramas adequadas e tira positivos tramados;
utiliza equipamento electrónico para o desempenho das suas
funções.
,PSUHVVRU OLWRJUD¿D - Regula e assegura o funcionamento e vigia uma máquina de imprimir folhas ou bobinas

GH SDSHO RX IROKDGHÀDQGUHV LQGLUHFWDPHQWH D SDUWLU GH

uma chapa fotolitografada e por meio de um cilindro revestido de borracha; imprime em plano directamente folhas de
SDSHORXFKDSDVGHIROKDGHÀDQGUHVID]RDOFHDPHQWRHVWLca a chapa; abastece de tinta e água máquina; providencia a
alimentação do papel; regula a distribuição de tinta; examina
as provas e a perfeição do ponto nas meias tintas; efectua
FRUUHFo}HVHD¿QDo}HVQHFHVViULDVUHJXODDPDUJLQDomRYLgia a tiragem; assegura a lavagem dos tinteiros tomadores
e distribuidores nos trabalhos a cores; efectua impressões
sucessivas ou utiliza máquinas com diferentes corpos de impressão, ajustando as chapas pelas miras ou traços dos motivos; prepara as tintas que utiliza, dando tonalidades e grau

GHÀXLGH]HVHFDQWHDGHTXDGRjPDWpULDDXWLOL]DUWLUDSURYD

em prelos mecânicos.

,PSUHVVRU WLSRJUi¿FR - Regula e assegura o funcionamento e vigia uma máquina de imprimir por meio de com-

SRVLomR WLSRJUi¿FD XQLIRUPL]D D DOWXUD GD FRPSRVLomR
HIHFWXDRVDMXVWDPHQWRVQHFHVViULRVQDMXVWL¿FDomRHDSHUWR

da forma; faz a almofada e regula a distância, a pressão e a

WLQWDJHPSDUDXPDGLVWULEXLomRXQLIRUPHFRUULJHDD¿QDomR

da máquina e efectua os alceamentos necessários; ajusta os
alceamentos sob a composição ou almofada; regula os dispositivos de aspiração; prepara as tintas que utiliza; executa
trabalhos a mais de uma cor, acertando as diversas impressões pelos motivos ou referências; assegura a manutenção
da máquina. Pode ser especializado num tipo particular de
máquina.
Montador - Monta manualmente ou com ajuda mecânica
os clichés nos cilindros das máquinas de impressão.
Operador manual - Auxilia directamente os operadores
das máquinas de acabamentos; procede a operações manuais
sobre bancadas ou mesas de escolha, tais como contagem,
escolha ou embalagem de trabalhos expressos; faz a retiração junto às esquinas de imprimir ou desintercalar nas mesas; efectua correcções manuais a defeitos ou emendas.
Operador de máquinas (encadernação ou acabamentos) - Regula e conduz uma máquina de encadernação ou de
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acabamentos: dobra, cose, alça (folhas ou cadernos), encasa,

EURFKD SDXWD SODVWL¿FD HQYHUQL]D GRXUD SRU SXUSXULQD

por película ou em balancé), executa colagem ou contracolagem; observa a perfeição do trabalho e corrige-o sempre que
necessário; assegura a manutenção. Pode operar máquinas
polivalentes.
Perfurador de fotocomposição - Perfura, numa unidade

GHFRPSRUFRPWHFODGRSUySULR¿WDGHSDSHO¿WDPDJQpWLFD
RX RXWUR VXSRUWH DGHTXDGR FRPSRVLomR MXVWL¿FDGD RX VHP
TXDOTXHU MXVWL¿FDomR GHVWLQDGD D FRGL¿FDomR H UHYHODomR

monta a unidade de contagem segundo o tipo de letra; abasWHFHDPiTXLQDUHWLUDD¿WDSHUIXUDGD

Restaurador de folhas - Restaura pergaminhos e folhas
de papel manuscritos e impressos; limpa folhas e procede ao
restauro, aplicando pedaços de pergaminho e papel japonês
e dando-lhe a tonalidade adequada, faz a pré-encadernação
dos livros.
Teclista monotipista - Perfura, em papel, uma memória
de código para o comando das fundidoras-compositoras; tem
conhecimentos básicos de composição manual, prepara o teclado, através de indicações recebidas no original ou que ele
mesmo faz, sobre medida, corpo e operações de regular o
WDPERUGHMXVWL¿FDomRFDL[DGHFDOLEUDJHPHRXWURVDFHVVyrios e elementos eventuais para o trabalho a realizar; elabora
um memorando dos intermediários utilizados na perfuração,

D¿PGHRIXQGLGRULQWURGX]LUDVPDWUL]HVQHFHVViULDVSDUDD
IXQGLomRUHWLUDD¿WDSHUIXUDGDSDUDDHQWUHJDUDRIXQGLGRU
SURFHGHjVRSHUDo}HVGHPDQXWHQomROLPSH]DHOXEUL¿FDomR

Transportador - Transporta, por meio de prensa adequada, motivos, textos ou desenhos, em gravura, para um papel-

PDWUL]UHVLQRVR ÀDQ TXHGHSRLVPROGDDWUDYpVGDSUHVVmR

e do calor em máquina adequada, num cliché de borracha

YXOFDQL]DGDRXWHUPRSOiVWLFRVHOLPLQDUHVtGXRVHYHUL¿FDD

altura da gravação e espessura do cliché.

Trabalhadores de hotelaria
Ajudante de cozinheiro - Trabalha sob as ordens de um
cozinheiro, auxiliando-o na execução das suas tarefas; limpa
e corta legumes, carnes, peixe ou outros alimentos; prepara
guarnições para os pratos; executa e colabora nos trabalhos
de arrumação e limpeza da sua secção; colabora no serviço
de refeitório.
Chefe de compras/ecónomo - Procede à aquisição de géneros, mercadorias e outros artigos, sendo responsável pelo
regular abastecimento da instituição; armazena, conserva,
controla e fornece às secções as mercadorias e artigos necessários ao seu funcionamento; procede à recepção dos artigos

HYHUL¿FDDVXDFRQFRUGkQFLDFRPDVUHVSHFWLYDVUHTXLVLo}HV
RUJDQL]DHPDQWpPDFWXDOL]DGRVRV¿FKHLURVGHPHUFDGRULDV

à sua guarda, pelas quais é responsável; executa ou colabora
na execução de inventários periódicos.
Cozinheiro - Prepara, tempera e cozinha os alimentos
destinados às refeições; elabora ou contribui para a confecção das ementas; recebe os víveres e outros produtos necessários à sua confecção, sendo responsável pela sua conservação; amanha o peixe, prepara os legumes e a carne e procede
à execução das operações culinárias; emprata-os, guarnece-

-os e confecciona os doces destinados às refeições, quando
não haja pasteleiro; executa ou zela pela limpeza da cozinha
e dos utensílios.

Cozinheiro-chefe2UJDQL]DFRRUGHQDGLULJHHYHUL¿FD

os trabalhos de cozinha; elabora ou contribui para a elaboração das ementas, tendo em atenção a natureza e o número
de pessoas a servir, os víveres existentes ou susceptíveis de
aquisição e requisita às secções respectivas os géneros de
que necessita para a sua confecção; dá instruções ao pessoal
de cozinha sobre a preparação e confecção dos pratos, tipos
de guarnição e quantidades a servir; acompanha o andamento dos cozinhados e assegura-se da perfeição dos pratos e

GDVXDFRQFRUGkQFLDFRPRHVWDEHOHFLGRYHUL¿FDDRUGHPH

a limpeza de todas as secções de pessoal e mantém em dia
o inventário de todo o material de cozinha; é responsável
pela conservação dos alimentos entregues na cozinha; é encarregado do aprovisionamento da cozinha e de elaborar um
registo diário dos consumos; dá informações sobre quantidades necessárias às confecções dos pratos e ementas; é ainda
o responsável pela elaboração das ementas do pessoal e pela
boa confecção das respectivas refeições qualitativa e quantitativamente.
Despenseiro - Armazena, conserva e distribui géneros

DOLPHQWtFLRVHRXWURVSURGXWRVUHFHEHSURGXWRVHYHUL¿FDVH

coincidem em quantidade e qualidade com os discriminados

QDVQRWDVGHHQFRPHQGDDUUXPDRVHPFkPDUDVIULJRUt¿FDV

tulhas, salgadeiras, prateleiras e outros locais apropriados;
cuida da sua conservação, protegendo-os convenientemente;
fornece, mediante requisição, os produtos que lhe sejam soOLFLWDGRVPDQWpPDFWXDOL]DGRVRVUHJLVWRVYHUL¿FDSHULRGLcamente as existências e informa superiormente das necessidades de aquisição; efectua a compra de géneros de consumo
diário e outras mercadorias ou artigos diversos.
Empregado de balcão - Ocupa-se do serviço de balcão,
servindo directamente as preparações de cafetaria, bebidas e
doçaria para consumo no local; cobra as respectivas importâncias e observa as regras de controlo aplicáveis; colabora
nos trabalhos de asseio e higiene e na arrumação da secção;
elabora os inventários periódicos das existências da mesma
secção.
Empregado de mesa - Serve refeições, limpa os aparadores e guarnece-os com todos os utensílios necessários; põe
a mesa, colocando toalhas e guardanapos, pratos, talheres,
copos e recipientes com condimentos; apresenta a ementa
e fornece, quando solicitadas, indicações acerca dos vários
WLSRVGHSUDWRVHYLQKRVDQRWDRVSHGLGRVRX¿[DRVPHQtalmente e transmite-os às secções respectivas; serve os diversos pratos, os vinhos e outras bebidas; retira e substitui a
roupa e a louça servidas; recebe a conta ou envia-a à secção
respectiva para debitar; levanta ou manda levantar as mesas.
Empregado de quartos/camaratas/enfermarias - Arruma
e limpa os quartos de um andar/camaratas ou enfermarias,
bem como os respectivos acessos, e transporta a roupa necessária para o efeito; serve refeições nos quartos e enfermarias.
Empregado de refeitório - Executa nos diversos sectores
de um refeitório trabalhos relativos ao serviço de refeições;
prepara as salas, levando e dispondo mesas e cadeiras da for-
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ma mais conveniente; coloca nos balcões e nas mesas pão,
fruta, sumos e outros artigos de consumo; recebe e distribui
refeições; levanta tabuleiros das mesas e transporta-os para a
copa; lava as louças, recipientes e outros utensílios; procede
a serviços de preparação de refeições, embora não as confeccionando. Executa ainda os serviços de limpeza e asseio dos
diversos sectores.
Encarregado de refeitório - Organiza, coordena, orienta
e vigia os serviços de um refeitório e requisita os géneros,
utensílios e quaisquer outros produtos necessários ao norPDO IXQFLRQDPHQWR GRV VHUYLoRV ¿[D RX FRODERUD QR HVWDbelecimento das ementas, tomando em consideração o tipo
de trabalhadores a que se destinam e o valor dietético dos
alimentos; distribui as tarefas ao pessoal, velando pelo cumSULPHQWRGDVUHJUDVGHKLJLHQHH¿FLrQFLDHGLVFLSOLQDYHUL-

¿FDDTXDOLGDGHHTXDQWLGDGHGDVUHIHLo}HVHODERUDPDSDV

explicativos das refeições fornecidas, para posterior conta-

ELOL]DomR p HQFDUUHJDGR GH UHFHEHU RV SURGXWRV H YHUL¿FDU

se coincidem, em quantidade e qualidade, com os produtos
descritos.
Encarregado de parque de campismo - Dirige, colabora,
orienta e vigia todos os serviços do parque de campismo e
turismo de acordo com as directrizes superiores; vela pelo

FXPSULPHQWR GDV UHJUDV GH KLJLHQH H DVVHJXUD D H¿FLrQFLD

da organização geral do parque; comunica às autoridades
competentes a prática de irregularidade pelos campistas; é
o responsável pelo controlo das receitas e despesas, competindo-lhe fornecer aos serviços de contabilidade todos
os elementos de que estes careçam; informa a direcção das
ocorrências na actividade do parque e instrui os seus suborGLQDGRVVREUHRVWUDEDOKRVTXHOKHVHVWmRFRQ¿DGRV

Pasteleiro - Confecciona e guarnece produtos de pas-

telaria compostos por diversas massas e cremes, utilizando
máquinas e utensílios apropriados: elabora receitas para
bolos, determinando as quantidades de matérias-primas e
ingredientes necessários à obtenção dos produtos pretendidos; pesa e doseia as matérias-primas de acordo com as receitas; prepara massas, cremes, xaropes e outros produtos,
por processos tradicionais ou mecânicos, com utensílios

DSURSULDGRVYHUL¿FDHFRUULJHVHQHFHVViULRDFRQVLVWrQFLD

das massas, adicionando-lhes os produtos adequados; unta
as formas ou forra o seu interior com papel ou dá orientações
nesse sentido; corta a massa, manual ou mecanicamente, ou
distribui-a em formas, consoante o tipo e o produto a fabricar, servindo-se de utensílios e máquinas próprios; coloca a
PDVVDHPWDEXOHLURVD¿PGHVHUFR]LGDQRIRUQRGiRULHQtações, se necessário, relativamente aos tempos de cozedura;
decora os artigos de pastelaria com cremes, frutos, chocolate, massapão e outros produtos; mantém os utensílios e o
local de trabalho nas condições de higiene requeridas.

Trabalhadores de lavandaria e de roupas
Costureira/alfaiate - Executa vários trabalhos de corte
e costura manuais e ou à máquina necessários à confecção,
consertos e aproveitamento de peças de vestuário, roupas de

VHUYLoRHWUDEDOKRVD¿QV3RGHGHGLFDUVHDSHQDVDWUDEDOKR

de confecção.

Engomador - Ocupa-se dos trabalhos de passar a ferro e
dobrar as roupas; assegura outros trabalhos da secção.
Lavadeiro - Procede à lavagem manual ou mecânica das
roupas de serviço e dos utentes; engoma a roupa, arruma-a e
assegura outros trabalhos da secção.
Roupeiro - Ocupa-se do recebimento, tratamento, arrumação e distribuição das roupas; assegura outros trabalhos
da secção.
7UDEDOKDGRUHVGHPDGHLUDVPRELOLiULRHGHFRUDomR

Bordadeira (tapeçarias) - Borda tapeçarias, seguindo
padrões e técnicas determinados, com pontos diversos, utilizando uma tela de base. Pode dedicar-se a um tipo de ponto,
sendo designado em conformidade, como, por exemplo, bordadeira de tapetes de Arraiolos.
Carpinteiro - Constrói, monta e repara estruturas de madeira e equipamentos, utilizando ferramentas manuais ou
mecânicas.
'RXUDGRUGHRXUR¿QR - Procede à aplicação de folhas de

RXUR ¿QR HP REUDV GHWDOKDPROGXUDV PRELOLiULRH RXWUDV

superfícies de madeira, que previamente aparelha, com priPiULRVHVSHFt¿FRVH[HFXWDDFDEDPHQWRVHSDWLQDGRV

Ebanista - Fabrica, normalmente com madeiras preciosas, móveis e outros objectos de elevado valor artístico, com
embutidos, utilizando ferramentas manuais ou mecânicas.

3RVVXLFRQKHFLPHQWRVHVSHFt¿FRVVREUHFRQFHSomRGHVHQKR

e execução de móveis e embutidos de elevada qualidade. Por
vezes é incumbido de efectuar restauros.

Encarregado&RQWURODHFRRUGHQDRVSUR¿VVLRQDLVFRP
DFWLYLGDGHVD¿QV

Entalhador - Escolhe, predominantemente, motivos em
madeira em alto ou em baixo-relevo; procede à restauração
ou conserto de determinadas peças, tais como imagens e móveis de estilo.
Estofador - Executa operações de traçar, talhar, coser, enchumaçar, pegar ou grampar na confecção de estofos, arranjos e outras reparações em móveis ou superfícies a estofar.
Marceneiro - Fabrica, monta, transforma, folheia e repara móveis de madeira, utilizando ferramentas manuais e
mecânicas.
Mecânico de madeiras - Opera com máquinas de trabalhar madeira, designadamente máquinas combinadas, máquinas de orlar, engenhos de furar, garlopas, desengrossadeiras, plainas, tornos, tupias e outros.
Pintor-decorador - Executa e restaura decorações em
superfícies diversas, servindo-se de tintas, massas e outros
materiais. Por vezes pinta e restaura mobiliários de elevado
valor artístico e executa douramentos a ouro.
Pintor de lisos (madeira) - Executa pinturas, douramentos e respectivos restauros em madeira lisa, a que previamente aplica adequado tratamento com aparelho de cré e uma
lavagem com cola de pelica. Executa as tarefas do dourador
de madeira quando necessita de dourar.
Pintor de móveis - Executa todos os trabalhos de pintura
de móveis, assim como engessar, amassar, preparar e lixar;
pinta também letras e traços.
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Polidor de móveis - Dá polimento na madeira, transmitindo-lhe a tonalidade e brilho desejados.
6HUUDGRUGHVHUUDGH¿WD - Regula e manobra uma máqui-

QDFRPXPDRXPDLVVHUUDVGH¿WDFRPRXVHPDOLPHQWDGRU

Subencarregado - Auxilia o encarregado e substitui-o nas
suas faltas e impedimentos.

Trabalhadores metalúrgicos
Bate-chapas - Procede à execução e reparação de peças

HPFKDSD¿QDHQIRUPDHGHVHPSHQDSRUPDUWHODJHP

Batedor de ouro em folha - Bate ouro em folha, servindo-

VHGHPDUWHORVHOLYURVDSURSULDGRVD¿PGHOKHGLPLQXLU

a espessura e aumentar a superfície; funde, vaza e lamina o
ouro antes de o bater.
Canalizador (picheleiro) - Procede à montagem, conservação e reparação de tubagens e acessórios de canalizações

SDUD ¿QV SUHGRPLQDQWHPHQWH GRPpVWLFRV SURFHGH TXDQGR

necessário, à montagem, reparação e conservação de caleiras
e algerozes.
Cinzelador de metais não preciosos - Executa trabalhos
em relevo ou lavrados nas chapas de metal não precioso, servindo-se de cinzéis e outras ferramentas manuais. Trabalha
a partir de modelos ou desenhos que lhe são fornecidos ou
segundo a própria inspiração.

Encarregado  &RQWUROD H FRRUGHQD RV SUR¿VVLRQDLV GH
DFWLYLGDGHVD¿QV

Fundidor-moldador em caixas - Executa moldações em
areia, em cujo interior são vazadas ligas metálicas em fusão,
D¿PGHREWHUSHoDVIXQGLGDV

Serralheiro civil - Constrói e ou monta e repara estruturas metálicas, tubos condutores de combustíveis, ar ou vapor, carroçarias de veículos automóveis, andaimes e similares para edifícios, pontes, navios, caldeiras, cofres e outras
obras.
Serralheiro mecânico - Executa peças, monta, repara e
conserva vários tipos de máquinas, motores e outros conjuntos mecânicos, com excepção dos instrumentos de precisão
e das instalações eléctricas. Incluem-se nesta categoria os

SUR¿VVLRQDLVTXHSDUDDSURYHLWDPHQWRGHyUJmRVPHFkQLFRV

procedem à sua desmontagem, nomeadamente de máquinas
e veículos automóveis considerados sucata.
Subencarregado - Auxilia o encarregado e substitui-o nas
suas faltas e impedimentos.
7UDEDOKDGRUHVGHSDQL¿FDomR

Ajudante de padaria - Corta, pesa, enrola e tende a massa

DSDQL¿FDUD¿PGHOKHWUDQVPLWLUDVFDUDFWHUtVWLFDVUHTXHUL-

das, para o que utiliza faca e balança ou máquinas divisoras,
pesadoras, enroladoras ou outras com que trabalha, cuidando
da sua limpeza e arrumação, podendo ainda colaborar com
o amassador e o forneiro. Pode também ser designado por
PDQLSXODGRURXSDQL¿FDGRU

Amassador - Amassa manualmente ou alimenta, regula e
assegura o funcionamento de máquinas utilizadas na amas-

VDGXUD GD IDULQKD D SDQL¿FDU VHQGR UHVSRQViYHO SHOR ERP
IDEULFR GR SmR H SURGXWRV D¿QV PDQLSXOD DV PDVVDV H UH-

fresca os iscos nas regiões em que tal sistema de fabrico seja
adoptado; substitui o encarregado de fabrico nas suas faltas
e impedimentos.
Aprendiz - Faz a aprendizagem para desempenhar as tarefas de amassador ou forneiro.
Encarregado de fabrico - É o responsável pela aquisição
de matérias-primas, pelo fabrico em tempo para a expedição e pela elaboração dos respectivos mapas, competindo-lhe ainda assegurar a boa qualidade do pão e a disciplina do
pessoal de fabrico.
Forneiro - Alimenta, regula e assegura o funcionamento
GRIRUQRGHVWLQDGRDFR]HUSmRHSURGXWRVD¿QVVHQGRUHVponsável pela boa cozedura do pão bem como pelo enfornamento e saída.

Trabalhadores de habilitação e reabilitação e emprego
protegido
Técnico superior de educação especial e reabilitação/
reabilitação psicomotora - É o trabalhador que, de acor-

do com modelos, técnicas e instrumentos, avalia, planeia e
intervém, junto dos utentes de todas as faixas etárias, nas
áreas da psicomotricidade (intervenção precoce, reeducação e terapia psicomotora), da actividade motora adaptada
(condição física, recreação e desporto adaptado), da autonomia social (competências sociais, cognitivas e de adaptação
conducentes à autonomia e independência do indivíduo em
diferentes contextos, ao nível do indivíduo, da família e da
comunidade), e ainda nos domínios das acessibilidades e das
ajudas técnicas.
Auxiliar de actividades ocupacionais - É o trabalhador
que acompanha os jovens dentro e fora do estabelecimento,
participa na ocupação dos tempos livres, apoia os jovens na
realização de actividades, dentro ou fora da sala, auxilia nas
tarefas de prestação de alimentos, higiene e conforto.

Arquivista  &ODVVL¿FD H DUTXLYD DV REUDV UHFHELGDV QR
DUTXLYRUHJLVWDDVHQWUDGDVHVDtGDVGHOLYURVHODERUD¿FKDV

dos utentes para envio de obras pelo correio, confrontando
e registando os nomes e endereços em negro e em braille;
mantém-se actualizado relativamente à saída de novas publicações em braille.

Encarregados de emprego protegido e empresas de inserção - Coordena e controla as tarefas executadas por um

número de trabalhadores, executa tarefas do mesmo tipo das
realizadas pelos trabalhadores que dirige.
(QFDUUHJDGRGHR¿FLQD - Coordena e dirige os trabalhos
GD R¿FLQD PLQLVWUD IRUPDomR H DSHUIHLoRDPHQWR SUR¿VVLRnal.
Formador - Planeia, prepara, desenvolve e avalia sessões

GH IRUPDomR GH XPD iUHD FLHQWt¿FRWHFQROyJLFD HVSHFt¿FD

utilizando métodos e técnicas pedagógicas adequadas: ela-

ERUDRSURJUDPDGDiUHDIRUPDWLYDDPLQLVWUDUGH¿QLQGRRV

objectivos e os conteúdos programáticos de acordo com as
FRPSHWrQFLDVWHUPLQDLVDDWLQJLUGH¿QHFULWpULRVHVHOHFFLRna os métodos e técnicas pedagógicas a utilizar de acordo
com os objectivos, a temática e as características dos formaGRUHVGH¿QHSUHSDUDHRXHODERUDPHLRVHVXSRUWHVGLGiFticos de apoio, tais como áudio-visuais, jogos pedagógicos
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e documentação; desenvolve as sessões, transmitindo e desenvolvendo conhecimentos; avalia as sessões de formação,
utilizando técnicas e instrumentos de avaliação, tais como
inquéritos, questionários, trabalhos práticos e observação.

Pode elaborar ou participar na elaboração de programas de
formação.
Impressor - Predominantemente, assegura o funcionamento de máquinas de impressão, para impressão em braille.
Monitor - Planeia, prepara, desenvolve e avalia sessões

Ajudante de motorista - Acompanha o motorista, competindo-lhe auxiliá-lo na manutenção do veículo; vigia, indica
as manobras; arruma as mercadorias no veículo e auxilia na
descarga, fazendo no veículo a entrega das mercadorias a
quem as carrega e transporta para o local a que se destinam;
entrega directamente ao destinatário pequenos volumes de
mercadorias com pouco peso.
Encarregado - É o trabalhador que nas garagens, estações de serviço, postos de abastecimento, parques de estacionamento e estabelecimentos de venda de combustíveis,

técnicas pedagógicas adequadas; elabora o programa da área

atende os clientes, cobra e paga facturas; orienta o movimen-

3RU YH]HV HODERUD DSOLFD H FODVVL¿FD WHVWHV GH DYDOLDomR

GH IRUPDomR GH XPD iUHD HVSHFt¿FD XWLOL]DQGR PpWRGRV H
WHPiWLFDDPLQLVWUDUGH¿QLQGRRVREMHFWLYRVHRVFRQWH~GRV

programáticos de acordo com as competências terminais a
DWLQJLU GH¿QH FULWpULRV H VHOHFFLRQD RV PpWRGRV HVVHQFLDOmente demonstrativos e as técnicas pedagógicas a utilizar
de acordo com os objectivos, a temática e as características
GRVIRUPDQGRVGH¿QHSUHSDUDHRXHODERUDPHLRVHVXSRUtes didácticos de apoio, tais como documentação, materiais
e equipamentos, ferramentas, visitas de estudo; desenvolve
as sessões, transmitindo e desenvolvendo conhecimentos de
natureza teórico-prática, demonstrando a execução do gesto
SUR¿VVLRQDO H SURPRYHQGR D UHVSHFWLYD UHSHWLomR H FRUUHF-

omRHODERUDDSOLFDHFODVVL¿FDWHVWHVGHDYDOLDomRWDLVFRPR

questionários e inquéritos. Elabora ou participa na elaboração de programas de formação e ou no processo de selecção
de candidatos e formandos.
Revisor - Procede à leitura de provas de texto.
Técnico de braille - Ensina invisuais a ler e escrever
braille.
Técnico de reabilitação - Aplica determinado sistema de
UHDELOLWDomRQXPDiUHDHVSHFt¿FDGHGH¿FLHQWHV

Tradutor - Traduz para braille textos de natureza diversa,
designadamente técnica e cultural, após leitura dos mesmos,
para que não haja alteração das ideias fundamentais do original.
Monitor de CAO (actividades ocupacionais) - De acordo
com os planos individuais de desenvolvimento dos utentes,
SDUWLFLSDQDGH¿QLomRGDVDFWLYLGDGHVDGHVHQYROYHUHODER-

UDRVSURJUDPDVGDViUHDVWHPiWLFDVGH¿QLGDVVHOHFFLRQDRV

métodos essencialmente demonstrativos a utilizar, prepara e
desenvolve as actividades diárias, participa nos projectos de
centro e nos processos de avaliação individual.
Monitor/formador de habilitação e reabilitação - É o trabalhador que ministra cursos de formação a indivíduos por-

WDGRUHVGHGH¿FLrQFLDLQGHSHQGHQWHPHQWHGDVXDWLSRORJLD

ou grau, ou a indivíduos com problemas de aprendizagem.
Elabora e desenvolve os programas e instrumentos práticos,
técnicos e pedagógicos, necessários ao desenvolvimento e
realização de acções de formação.

7UDEDOKDGRUHVURGRYLiULRVHGHSRVWRVGHDEDVWHFLPHQWR

Abastecedor - Fornece carburantes nos postos e bombas
abastecedoras, competindo-lhe também cuidar das referidas
bombas; presta assistência aos clientes, nomeadamente na

YHUL¿FDomRGRyOHRGRPRWRUGDiJXDHGDSUHVVmRGRVSQHXV

OXEUL¿FDQWHV H SQHXV UHSUHVHQWD D HQWLGDGH HPSUHJDGRUD
WRLQWHUQR¿VFDOL]DHDX[LOLDRUHVWDQWHSHVVRDO

Motorista de ligeiros - Conduz veículos ligeiros, pos-

VXLQGR SDUD R HIHLWR FDUWD GH FRQGXomR SUR¿VVLRQDO ]HOD

sem execução, pela boa conservação e limpeza dos veículos;

YHUL¿FDGLDULDPHQWHRVQtYHLVGHyOHRHGHiJXDHDSUHVVmR

dos pneus; zela pela carga que transporta e efectua a carga
e descarga.
Motorista de pesados - Conduz veículos automóveis
com mais de 3500 kg de carga ou mais de nove passageiros,
SRVVXLQGRSDUDRHIHLWRFDUWDGHFRQGXomRSUR¿VVLRQDOFRPpete-lhe ainda zelar, sem execução, pela boa conservação e
limpeza do veículo e pela carga que transporta, orientando

WDPEpPDVXDFDUJDHGHVFDUJDYHUL¿FDRVQtYHLVGHyOHRH

de água.

Trabalhadores dos serviços de diagnóstico e terapêutica
A) Técnicos superiores

Dietista - Aplica conhecimentos de nutrição e dietética
na saúde em geral e na educação de grupos e indivíduos,
quer em situação de bem-estar quer na doença, designadamente no domínio da promoção e tratamento e da gestão de
recursos alimentares.
Higienista oral - É o trabalhador que participa na realização de actividades de promoção da saúde oral dos indivíduos e das comunidades, visando métodos epidemiológicos
e acções de educação para a saúde; prestação de cuidados
individuais que visem prevenir e tratar as doenças orais.
Ortoprotésico - Avalia os indivíduos com problemas mo-

WRUHVRXSRVWXUDLVFRPD¿QDOLGDGHGHFRQFHEHUGHVHQKDUH

aplicar os dispositivos necessários e mais adequados à correcção do aparelho locomotor, ou à sua substituição no caso
de amputações e desenvolvimento de acções visando assegurar a colocação dos dispositivos fabricados e respectivo
ajustamento, quando necessário.
Ortoptista - Desenvolve actividades no campo do diagnóstico e tratamento dos distúrbios da motilidade ocular, visão binocular e anomalias associadas; realiza exames para
correcção refractiva e adaptação de lentes de contacto, bem
como para análise da função visual e avaliação da condução
QHUYRVDGRHVWtPXORYLVXDOHGDVGH¿FLrQFLDVGRFDPSRYLVXDOSURJUDPDHXWLOL]DWHUDSrXWLFDVHVSHFt¿FDVGHUHFXSHração e reeducação das perturbações da visão binocular e da
subvisão; leva a cabo acções de sensibilização, programas
de rastreio e prevenção no âmbito da promoção e educação
para a saúde.
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Técnico de análises clínicas e saúde pública - Desenvolve actividades ao nível da patologia clínica, imunologia,
hematologia clínica, genética e saúde pública, através do estudo, aplicação e avaliação das técnicas e modelos analíticos

do corpo, utilizando modalidades educativas e terapêuticas

Técnico de anatomia patológica, citológica e tanatológica - É o trabalhador que executa tratamento de tecidos bioló-

habilitar ou reabilitar indivíduos com disfunções de natureza física, mental, de desenvolvimento ou outras, incluindo a
dor, com o objectivo de os ajudar a atingir a máxima funcionalidade e qualidade de vida.
Técnico de reabilitação/terapeuta da fala - Desenvolve
actividades no âmbito da prevenção, avaliação e tratamento
das perturbações da comunicação humana, englobando não
só todas as funções associadas à compreensão e expressão
da linguagem oral e escrita, mas também outras formas de
comunicação não verbal.
Técnico de reabilitação/terapeuta ocupacional - Avalia,
trata e habilita indivíduos com disfunção física, mental, de
desenvolvimento, social ou outras, utilizando técnicas terapêuticas integradas em actividades seleccionadas consoante
o objectivo pretendido e enquadradas na relação terapeuta/
utente; actua ao nível da prevenção da incapacidade, através
de estratégias adequadas com vista a proporcionar ao indivíduo o máximo de desempenho e autonomia nas suas funções
pessoais e, se necessário, o estudo e desenvolvimento das
respectivas ajudas técnicas, em ordem a contribuir para uma
melhoria da qualidade de vida.
Técnico de saúde ambiental - É o trabalhador que par-

SUySULRVFRP¿QVGHGLDJQyVWLFRHGHUDVWUHLR

gicos colhidos no organismo vivo ou morto, com observação
macroscópica e microscópica, óptica e electrónica, com vista
ao diagnóstico anatomopatológico; realização de montagem
GHSHoDVDQDWyPLFDVSDUD¿QVGHHQVLQRHIRUPDomRH[HFXção e controlo das diversas fases da técnica citológica.
Técnico de audiologia - Desenvolve actividades no âmbito da prevenção e conservação da audição, do diagnóstico
e reabilitação auditiva, bem como no domínio da funcionalidade vestibular.
Técnico de cardiopneumologia - Desenvolve actividades
técnicas para o estudo funcional e da capacidade anatomo-

¿VLRSDWROyJLFDGRFRUDomRYDVRVHSXOP}HVEHPFRPRDR

nível da programação, aplicação de meios de diagnóstico e
sua avaliação e ainda no desenvolvimento de acções terapêu-

WLFDV HVSHFt¿FDV QR kPELWR GD FDUGLRORJLD SQHXPRORJLD H

cirurgia cardiotorácica.

Técnico de medicina nuclear - É o trabalhador que participa no desenvolvimento de acções nas áreas de labora-

WyULR FOtQLFR GH PHGLFLQD QXFOHDU H GH WpFQLFD IRWRJUi¿FD

com manuseamento de aparelhagem e produtos radioactivos,
bem como execução de exames morfológicos associados ao
emprego de agentes radioactivos e estudos dinâmicos e sinéticos com os mesmos agentes e com testagem de produtos radioactivos, utilizando técnicas e normas de protecção e segurança radiológica no manuseamento de radiações ionizantes.
7pFQLFR GH QHXUR¿VLRORJLD - Realiza registos da actividade bioeléctrica do sistema nervoso central e periférico,

FRPRPHLRGHGLDJQyVWLFRQDiUHDGDQHXUR¿VLRORJLDFRP

particular incidência nas patologias do foro neurológico e
neurocirúrgico, recorrendo a técnicas convencionais e ou
computorizadas.
Técnico de prótese dentária - É o trabalhador que participa na realização de actividades no domínio do desenho,

SUHSDUDomR IDEULFR PRGL¿FDomR H UHSDUDomR GH SUyWHVHV

dentárias, mediante a utilização de produtos, técnicas e procedimentos adequados.
Técnico de radiologia - Realiza todos os exames da área
de radiologia de diagnóstico médico; programa, executa e
avalia todas as técnicas radiológicas que intervêm na prevenção e promoção da saúde; utiliza técnicas e normas de
protecção e segurança radiológica no manuseamento de radiações ionizantes.
Técnico de radioterapia - Desenvolve actividades terapêuticas através da utilização de radiação ionizante para
tratamentos, incluindo o pré-diagnóstico e follow-up do doHQWH SUHSDUD YHUL¿FD DVVHQWD H PDQREUD DSDUHOKRV GH UDdioterapia; actua nas áreas de utilização de técnicas e normas
de protecção e segurança radiológica no manuseamento de
radiações ionizantes.
7pFQLFR GH UHDELOLWDomR¿VLRWHUDSHXWD - Analisa e avalia o movimento e a postura, baseadas na estrutura e função

HVSHFt¿FDV FRP EDVH HVVHQFLDOPHQWH QR PRYLPHQWR QDV

terapias manipulativas e em meios físicos e naturais, com

D¿QDOLGDGHGDSURPRomRGDVD~GHHSUHYHQomRGDGRHQoD
GDGH¿FLrQFLDGDLQFDSDFLGDGHHGDLQDGDSWDomRHGHWUDWDU

WLFLSD QR GHVHQYROYLPHQWR GH DFWLYLGDGHV GH LGHQWL¿FDomR

caracterização e redução de factores de risco para a saúde
originados no ambiente, participação no planeamento de acções de saúde ambiental e em acções de educação para a
VD~GHHPJUXSRVHVSHFt¿FRVGDFRPXQLGDGHEHPFRPRGHsenvolvimento de acções de controlo e vigilância sanitária de
sistemas, estruturas e actividades com interacção no ambiente, no âmbito da legislação sobre higiene e saúde ambiental.
B) Técnicos

&DUGLRJUD¿VWD - Executa electrocardiogramas, vetocardiogramas, fonocardiogramas e outros, utilizando aparelhos
apropriados; prepara o doente para o exame e observa durante a sua execução tudo quanto possa contribuir para uma boa
interpretação dos traçados.
Dietista - Elabora regimes alimentares para indivíduos
sãos e doentes; recolhe elementos (condições físicas, tipo de
trabalho, idade) respeitantes ao indivíduo a quem as dietas
se destinam; calcula as percentagens de proteínas, hidratos
de carbono e gorduras necessárias ao indivíduo; consulta tabelas sobre valor calórico dos alimentos; procede a inquéri-

WRVDOLPHQWDUHVjLQVSHFomRGHDOLPHQWRVHYHUL¿FDDVVXDV

características organolépticas. Por vezes fornece indicações
quanto à conservação e confecção de alimentos.
(OHFWURHQFHIDORJUD¿VWD - Faz electroencefalogramas,
utilizando um electroencefalógrafo; prepara o doente para
esse tipo de exame (colocação dos eléctrodos e preparação
psicológica do examinado); observa durante a sua execução
tudo quanto possa contribuir para uma boa interpretação do
traçado.
Fisioterapeuta - Utiliza, sob prescrição médica, diferen-
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tes técnicas e métodos, designadamente exercícios terapêuticos, treino funcional para as actividades da vida diária, técnicas de facilitação neuromuscular, cinesiterapia respiratória,

GUHQDJHP H RXWURV D ¿P GH HYLWDU D LQFDSDFLGDGH TXDQWR

possível e obter a máxima recuperação funcional do indivíduo. Pode utilizar outras técnicas, como sejam a hidroterapia, as massagens e a electroterapia.
3QHXPRJUD¿VWD - Executa exames funcionais respiratórios (espirometria, mecânica ventilatória, provas farmacodinâmicas, difusão, gasometria arterial e ergometria),utilizando
aparelhos apropriados; prepara o doente de acordo com o
tipo de exame a efectuar; controla o desenrolar dos exames,
vigiando os aparelhos da função respiratória e a reacção do
doente; regista e efectua os cálculos dos resultados obtidos.
Preparador de análises clínicas - Executa análises, depois de ter recebido ou feito colheita de amostras de produtos

ELROyJLFRVREVHUYDRVIHQyPHQRVLGHQWL¿FDRVHUHJLVWDRV
ODYD H SURFHGH j PDQXWHQomR GR PDWHULDO HVSHFt¿FR 3RGH

ser especializado em aparelhos de alta complexidade técnica,
como analisadores automáticos, similares e outros.

5DGLRJUD¿VWD2EWpPUDGLRJUD¿DVXWLOL]DQGRDSDUHOKRV

de raios X, para o que prepara o doente, tendo em vista o tipo
de exame pretendido; manipula os comandos do aparelho
para regular a duração da exposição e a intensidade da penetração da radiação; faz registos dos trabalhos executados.
Radioterapeuta - Utiliza aparelhos de radiações ionizan-

WHVFRP¿QVWHUDSrXWLFRVSUHSDUDRGRHQWHGHDFRUGRFRPR

tipo de tratamento a efectuar; controla o desenrolar dos tratamentos, vigiando aparelhos apropriados, regista os trabalhos
efectuados.
Técnico de análises clínicas - Procede à colheita de tomas para análises; prepara e ensaia reagentes, meios de cultura e solutos padrão correntes; manipula, pesquisa e doseia
produtos biológicos, executa culturas, técnicas e caracterizações hematológicas; escolhe a técnica e o equipamento
mais adequados ao trabalho a efectuar; faz a testagem das
técnicas usadas e a usar, calculando os factores aferidos da

SUHFLVmRHH[DFWLGmRGRVPpWRGRVHRUHVSHFWLYRFRH¿FLHQWH
GHDYHULJXDomRREVHUYDRVGLIHUHQWHVIHQyPHQRVLGHQWL¿FD-

-os e regista-os conforme os padrões estabelecidos. É o primeiro responsável pelos dados fornecidos de acordo com os
estudos e determinações que efectua. Pode desenvolver a sua
actividade, entre outras, nas áreas de bioquímica, endocrinologia, genética, hematologia, microbiologia, parasitologia,
hemoterapia e saúde pública.
Técnico de audiometria - Faz diversos tipos de exames
audiométricos, utilizando aparelhagem e técnicas apropriadas; faz a testagem das capacidades auditivas dos doentes e
das próteses auditivas; prepara as inserções moldadas para o
ouvido; treina os doentes portadores de aparelhos de próteses
auditivas.
7pFQLFR GH FDUGLRSQHXPRJUD¿D - Actua no âmbito de
cardiologia, angiologia, pneumologia e cirurgia torácica;
executa e regista actividades cardiopneumovasculares do
doente, designadamente electrocardiogramas, fonomecanogramas, ecocardiogramas e vetocardiogramas; actua e
colabora na análise, medição e registo de diversos valores

GH SDUkPHWURV QDV iUHDV GR SDFLQJ FDUGtDFR HOHFWUR¿VLRORgia e hemodinâmica; determina pulsos arteriais e venosos;
realiza espirogramas, pneumotacogramas, pletasmogramas,
provas ergométricas, provas farmacodinâmicas e gasometria
arterial; assegura a preparação do doente para os exames e

YHUL¿FDRFRUUHFWRHVWDGRGHIXQFLRQDPHQWRGRVDSDUHOKRV

colabora na implementação da técnica (ou técnicas) dentro
do serviço a que pertença, nomeadamente na organização de
organogramas, montagem e manuseamento de arquivos.
Técnico de locomoção - Ensina, com vista ao desenvol-

YLPHQWR GRV GH¿FLHQWHV YLVXDLV WpFQLFDV GH ORFRPRomR H

orientação na via pública, transportes, etc.
7pFQLFRGHQHXUR¿VLRJUD¿D - Executa os registos de teste
da actividade cerebral (electroencefalograma e neuromuscu-

ODU QRkPELWRGDHOHFWURHQFHIDORJUD¿DH[HFXWDRWUDoDGRH
QR GD HOHFWURPLHORJUD¿D FRODERUD SUHSDUDQGR R PDWHULDO H

tomando notas dos actos técnicos executados pelo médico

GXUDQWH R H[DPH HODERUD ¿FKDV LQGLYLGXDLV GRV GRHQWHV

onde lança os dados colhidos dos registos efectuados.
Técnico de ortóptica - Aplica técnicas para correcção e
recuperação dos desequilíbrios motores do globo ocular e
perturbações da visão binocular (heterofacias, estrabismos e
paralisias oculomotoras); desempenha tarefas de perimetria,

ID]HQGRFDPSRVYLVXDLVWRQRPHWULDHWRQRJUD¿DEHPFRPR
H[DPHVGHDGDSWRPHWULVWDYLVmRGHFRUHVHOHFWURFXODJUD¿DH
IRWRJUD¿DGRVROKRVDFXUWDGLVWkQFLDHODERUD¿FKDVLQGLYL-

duais de observação, onde regista os dados obtidos nos exames efectuados; executa tratamento ortóptico de recuperação
pós-operatória.
Técnico ortoprotésico - Executa, segundo prescrição médica, próteses e ortóteses; assegura a colocação dos membros

DUWL¿FLDLV H RXWURV DSDUHOKRV RUWRSpGLFRV WHQGR HP YLVWD D

correcção de deformações.
Terapeuta da fala - Elabora, sob prescrição médica, a
partir da observação directa do doente e conhecimento dos
respectivos antecedentes, o plano terapêutico, consoante a
GH¿FLrQFLDGDIDODGLDJQRVWLFDGDSHORPpGLFRUHHGXFDDOWHrações de linguagem, nomeadamente perturbações de articu-

ODomRYR]ÀXrQFLDDWUDVRVQRVHXGHVHQYROYLPHQWRHSHUGD

da capacidade da fala, utilizando os métodos e técnicas mais
apropriados; orienta o doente, a família e os professores, tendo em vista complementar a acção terapêutica.
Terapeuta ocupacional - Elabora, sob prescrição médica,
a partir da observação directa do doente e conhecimento dos
respectivos antecedentes, o plano terapêutico, consoante a
GH¿FLrQFLDGLDJQRVWLFDGDSHORPpGLFRSURFHGHDRWUDWDPHQto do doente, através da orientação do uso de actividades escolhidas, tais como domésticas, jardinagem, artesanais, desportivas, artísticas e sócio-recreativas, e orienta o doente, a
família e outros elementos do seu agregado laboral e social.
C) Técnicos auxiliares

Ajudante técnico de análises clínicas - Executa trabalhos
técnicos simples, nomeadamente análises de urina correntes,
preparação de lâminas, de reagentes e de meios de cultura

VLPSOHV REVHUYD RV IHQyPHQRV LGHQWL¿FDRV H UHJLVWDRV

efectua colheitas e auxilia nas tarefas conducentes às transfusões de sangue.
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$MXGDQWH WpFQLFR GH ¿VLRWHUDSLD - Executa algumas tarefas nos domínios de electroterapia e da hidroterapia designadamente infravermelhos e ultravioletas, correntes de
alta frequência e correntes galvânicas, banho de remoinho,

FDORUK~PLGRORFDORXJHUDOSDUD¿QDVEDQKRVGHFRQWUDVWH

e outros: coloca o doente nos aparelhos de mecanoterapia e
aplica aerossóis.
Ortopédico$VVHJXUDDFRORFDomRGRVPHPEURVDUWL¿ciais e outros aparelhos ortopédicos, segundo prescrição médica, tendo em vista a correcção de deformações.

Trabalhadores sociais
Agente de educação familiar - Promove a melhoria da
vida familiar, através da consciencialização do sentido e con-

WH~GRGRVSDSpLVIDPLOLDUHVHHGXFDomRGRV¿OKRVHGRHQVLQR
GHWpFQLFDVGHVLPSOL¿FDomRHUDFLRQDOL]DomRGDVWDUHIDVGR-

mésticas; procura solucionar os problemas apresentados ou
proporciona no domicílio, mediante a análise das condições
reais do lar, os conselhos adequados à melhoria da vida familiar e doméstica.
Animador cultural - Organiza, coordena e ou desenvolve
actividades de animação e desenvolvimento sócio-cultural
junto dos utentes no âmbito dos objectivos da instituição;
acompanha e procura desenvolver o espírito de pertença, cooperação e solidariedade das pessoas, bem como proporcionar o desenvolvimento das suas capacidades de expressão
e realização, utilizando para tal métodos pedagógicos e de
animação.
(A anterior categoria de animador cultural de grau II passa a designar-se animador cultural.)
Educador social - Presta ajuda técnica com carácter educativo e social, em ordem ao aperfeiçoamento das condições
de vida dos grupos etários e sociais com que trabalha; realiza
e apoia actividades de carácter recreativo, para crianças, adolescentes, jovens e idosos.
Técnico de actividades de tempos livres (ATL) - Orienta
e coordena a actividade dos ajudantes de ocupação. Actua
junto de crianças em idade escolar, com vista à sua ocupação
durante o tempo deixado livre pela escola, proporcionando-lhes ambiente adequado e actividades de carácter educativo;
acompanha a evolução da criança e estabelece contactos com
os pais e professores no sentido de obter uma acção educativa integrada e de despiste de eventuais casos sociais e de
problemas de foro psíquico que careçam de especial atenção
e encaminhamento. Em alguns casos conta com o apoio do
psicólogo.
Técnico auxiliar de serviço social - Ajuda os utentes em
situação de carência social a melhorar as suas condições de
vida; coadjuva ou organiza actividades de carácter educativo
e recreativo para crianças, adolescentes e jovens, bem como
actividades de ocupação de tempos livres para idosos; apoia
os indivíduos na sua formação social e na obtenção de um
maior bem-estar; promove ou apoia cursos e campanhas de
educação sanitária, de formação familiar e outros. Pode também ser designado por auxiliar social.
Assistente social(VWXGDHGH¿QHQRUPDVJHUDLVHVTXHmas e regras de actuação do serviço social das instituições;

procede à análise de problemas de serviço social directamente relacionados com os serviços das instituições; assegura e
promove a colaboração com os serviços sociais de outras instituições ou entidades; estuda com os indivíduos as soluções
possíveis dos seus problemas (descoberta do equipamento
social de que podem dispor); ajuda os utentes a resolver adequadamente os seus problemas de adaptação e readaptação
social, fomentando uma decisão responsável.
Técnico superior de educação social - É o trabalhador
que concebe, investiga, executa, articula, potencia, apoia,
gere, avalia projectos e programas assentes em redes, actores e parcerias sociais, assentes na prática sócio-educativa e
pedagógica, desenvolvida em contexto social, fomentando
a aprendizagem permanente, a minimização e resolução de
problemas. Acompanha processos de socialização e inserção
das pessoas reforçando as suas competências pessoais, soFLDLVHSUR¿VVLRQDLV

(Os educadores sociais de grau I, de 1.ª, de 2.ª ou de 3.ª,
passam a ser designados técnicos superiores de educação social, respectivamente de 1.ª, de 2.ª ou de 3.ª, mantendo todo
o tempo de serviço que detinham naquelas categorias, que
¿FDPH[WLQWDV 

Técnico superior de animação sociocultural - É o trabalhador que investiga, integrado em equipas multidisciplinares, o grupo alvo e o seu meio envolvente, diagnosticando e
analisando situações de risco e áreas de intervenção sob as
quais actuar. Planeia e implementa projectos de intervenção
comunitária. Planeia, organiza e promove/desenvolve actividades de carácter educativo, cultural, desportivo, social,
lúdico, turístico e recreativo, em contexto institucional, na
comunidade ou ao domicílio, tendo em conta o serviço em
que está integrado e as necessidades do grupo e dos indivíduos, com vista a melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade da sua inserção e interacção social. Incentiva, fomenta
e estimula as iniciativas dos indivíduos para que se organizem e decidam o seu projecto lúdico ou social, dependendo
do grupo alvo e dos objectivos da intervenção. Acompanha

DVDOWHUDo}HVTXHVHYHUL¿TXHPQDVLWXDomRGRVXWHQWHVTXH

afectem o seu bem-estar e actua de forma a ultrapassar possíveis situações de isolamento, solidão e outras.
(Os animadores culturais de grau I, de 1.ª, de 2.ª ou de
3.ª passam a ser designados técnicos superiores de animação sociocultural, respectivamente de 1.ª, de 2.ª ou de 3.ª,
mantendo todo o tempo de serviço que detinham naquelas
FDWHJRULDVTXH¿FDPH[WLQWDV 

Técnico superior de mediação social - É o trabalhador

TXHGHIRUPDDXWyQRPDDWHQGHHDYDOLDEHQH¿FLiULRVHXWHQ-

tes, procede à análise das situações individuais e promove
o seu encaminhamento para as respostas adequadas a cada
situação, estabelece os contactos e assegura a articulação
necessários com serviços e entidades, públicos ou particulares, com vista à integração e inserção pessoal, social ou

SUR¿VVLRQDO GDV SHVVRDV DWHQGLGDV QRPHDGDPHQWH DV PDLV

desfavorecidas perante o mercado de trabalho ou em situação ou risco de exclusão social, acompanha, segue, avalia e
investiga as situações por si trabalhadas.
Mediador sociocultural - É o trabalhador que tem por
função colaborar na integração dos imigrantes e minorias ét-
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nicas, na perspectiva do reforço do diálogo intercultural e da
coesão e inclusões sociais, para tal colaborando na resolução

GH FRQÀLWRV VRFLRFXOWXUDLV H QD GH¿QLomR GH HVWUDWpJLDV GH

intervenção social; colaborando activamente com todos os
intervenientes dos processos de intervenção social e educati-

YDIDFLOLWDQGRDFRPXQLFDomRHQWUHSUR¿VVLRQDLVHXWHQWHVGH

origem cultural diferente; assessorando os utentes na relação
FRPSUR¿VVLRQDLVHVHUYLoRVS~EOLFRVHSULYDGRVSURPRYHQdo a inclusão de cidadãos de diferentes origens sociais e culturais em igualdade de condições

roupas sujas e sua entrega na lavandaria.
Auxiliar de enfermagem - Presta cuidados simples de enfermagem, sob orientação dos enfermeiros.

Parteira'LVSHQVDFXLGDGRVDSDUWXULHQWHVFRPR¿PGH

auxiliar no momento do parto e no período pós-parto.

Nota: Os trabalhadores que, actualmente, se encontrem ao serviço de
instituições, integrados em qualquer uma das categorias extintas a partir
de data da publicação da deliberação da comissão paritária, no Boletim do
Trabalho e Emprego, n.º 44, de 29 de Novembro de 2013, nomeadamente,
correspondente em línguas estrangeiras, cinzelador de metais não preciosos,
dourador, encarregado de câmara escura, ebanista, entalhador, estereotipa-

GRUIXQGLGRUPRQRWLSLVWDLPSUHVVRU ÀH[RJUD¿D SUHSDUDGRUGHPiTXLQDV

Outros trabalhadores
Cinema

Arrumador - Observa os bilhetes e indica os lugares aos
espectadores; distribui programas e prospectos dentro da
sala.
Bilheteiro - Tem a responsabilidade integral dos serviços
de bilheteira, assegurando a venda de bilhetes, a elaboração
das folhas de bilheteira e os pagamentos e recebimentos
efectuados na bilheteira.

e ferramentas, teclista, correeiro, ferramenteiro, funileiro-latoeiro, batedor de ouro em folha, fotocompositor, mecânico de madeiras, perfurador
de fotocomposição, restaurador de folhas - mantêm o enquadramento, o
conteúdo funcional e o nível de remuneração actualmente em relação a si
praticado, com o direito às variações salariais que forem sendo aplicadas a
idênticas categorias.

Os correspondentes lugares serão, no entanto, a extinguir
quando vagarem, não havendo, no âmbito do enquadramento
da contratação colectiva, novas admissões para as referidas
categorias.

Projeccionista)D]DSURMHFomRGH¿OPHV

ANEXO II

Encarregados gerais

&RQGLo}HVHVSHFt¿FDV

Encarregado geral - Controla e coordena directamente

os encarregados.

Cobradores

Reparação de calçado

Admissão

Sapateiro - Repara sapatos usados, substituindo as solas,

palmilhas, saltos ou outras peças, que cose, prega e cola, utilizando ferramentas manuais; limpa e engraxa o calçado.

&RQVWLWXLFRQGLomRGHDGPLVVmRSDUDDSUR¿VVmRGHFR-

brador a idade mínima de 18 anos.

Técnicos de desenho

Contínuos, guardas e barbeiros

Desenhador-projectista - Concebe, a partir de um programa dado, verbal ou escrito, anteprojectos e projectos de
um conjunto ou partes de um conjunto, procedendo ao seu
estudo, esboço ou desenho e efectuando os cálculos que,

Admissão

QmR VHQGR HVSHFt¿FRV GH HQJHQKDULD VHMDP QHFHVViULRV j

sua estruturação e interligação; elabora memórias ou notas
discriminativas que completem ou esclareçam aspectos particulares das peças desenhadas, com perfeita observância de

QRUPDV HVSHFL¿FDo}HV WpFQLFDV H WH[WRV OHDLV FRODERUD QD

elaboração de cadernos de encargos.

&RQVWLWXLFRQGLomRGHDGPLVVmRSDUDDSUR¿VVmRGHJXDU-

da ou guarda-rondista a idade mínima de 21 anos.
Carreira

1- $FDUUHLUDGRWUDEDOKDGRUFRPDSUR¿VVmRGHFRQWtQXR
de guarda ou guarda-rondista e porteiro desenvolve-se pelas
categorias de 2.ª e 1.ª
2- Constitui requisito da promoção a prestação de cinco
anos de bom e efectivo serviço na categoria de contínuo,
guarda ou guarda-rondista e porteiro de 2.ª

Outros trabalhadores da saúde

Electricistas

Enfermeiro sem curso de promoção - Presta cuidados

simples de enfermagem.

Ajudante de enfermaria - Desempenha tarefas que não

UHTXHLUDPFRQKHFLPHQWRVHVSHFt¿FRVGHHQIHUPDJHPVRED

orientação do enfermeiro; colabora na prestação de cuidados
de higiene e conforto e de alimentação dos utentes; procede ao acompanhamento e transporte dos doentes em camas,
macas, cadeiras de rodas ou a pé, dentro e fora do estabelecimento; assegura o transporte de medicamentos e produtos de
consumo corrente necessários ao regular funcionamento do
serviço; procede à recepção de roupas lavadas e entrega de

Aprendizagem, acesso e carreira

1- O aprendiz será promovido a ajudante após dois anos
de aprendizagem.
2- 2DMXGDQWHVHUiSURPRYLGRDSUpR¿FLDOORJRTXHFRP-

SOHWHGRLVDQRVQDTXHODSUR¿VVmR
3- 6HUiDGPLWLGRQRPtQLPRFRPRSUpR¿FLDORWUDEDOKDGRU GLSORPDGR SHODV HVFRODV R¿FLDLV QRV FXUVRV GH HOHFWUL-

cista ou electricista montador e ainda os diplomados com o
curso de electricista da Casa Pia de Lisboa, Instituto Técnico
Militar dos Pupilos do Exército, 2.º grau de torpedeiros e
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electricistas da Marinha de Guerra Portuguesa, Escola de
Marinheiros e Mecânicos da Marinha Mercante Portuguesa e
cursos de formação adequada do extinto Fundo de Desenvolvimento de Mão-de-Obra ou do actual Instituto do Emprego

H)RUPDomR3UR¿VVLRQDO
4- 2SUpR¿FLDOVHUiSURPRYLGRDR¿FLDOHOHFWULFLVWDGH

logo que complete dois anos de bom e efectivo serviço na-

TXHODSUR¿VVmR
5- $ FDUUHLUD GR WUDEDOKDGRU FRP D SUR¿VVmR GH R¿FLDO

electricista desenvolve-se pelas categorias de 3.ª, 2.ª e 1.ª
6- &RQVWLWXLUHTXLVLWRGHSURPRomRDR¿FLDOHOHFWULFLVWDGH
2.ª e 1.ª a prestação de três anos de bom e efectivo serviço na
categoria imediatamente inferior.

Fogueiros
Admissão

As condições mínimas de admissão para o exercício de

IXQo}HVLQHUHQWHVDTXDOTXHUGDVSUR¿VV}HVLQFOXtGDVQHVWH
QtYHOSUR¿VVLRQDOVmRDVFRQVWDQWHVGR5HJXODPHQWRGD3UR¿VVmRGH)RJXHLUR

Carreira

1- $ FDUUHLUD GR WUDEDOKDGRU FRP D SUR¿VVmR GH IRJXHLUR
desenvolve-se pelas categorias de 3.ª, 2.ª e 1.ª
2- Constitui requisito da promoção a fogueiro de 2.ª ou 1.ª
a prestação de três anos de bom e efectivo serviço na categoria imediatamente inferior.

Telefonistas
Carreira

1- $FDUUHLUDGRWUDEDOKDGRUFRPDSUR¿VVmRGHWHOHIRQLVWD
desenvolve-se pelas categorias de 2.ª, 1.ª e principal.
2- Constitui requisito da promoção a telefonista de 1.ª e
principal a prestação de cinco anos de bom e efectivo serviço
na categoria imediatamente inferior.

computador, operador de máquinas auxiliares e recepcionista poderá ser precedido de estágio.
2- O estágio para escriturário terá a duração de dois anos,
sem prejuízo do disposto no número seguinte.
3- Para os trabalhadores admitidos com idade igual ou superior a 21 anos ou que completem 21 anos durante o estágio, este não poderá exceder um ano.
4- O estágio para operador de computador terá a duração
de um ano.
5- O estágio para operador de máquinas auxiliares e recepcionista terá a duração de quatro meses.
Acesso e carreiras

1- Logo que completem o estágio, os estagiários ingressam na categoria mais baixa prevista na carreira para que
estagiaram.
2- $FDUUHLUDGRWUDEDOKDGRUFRPDSUR¿VVmRGHHVFULWXUirio desenvolve-se pelas categorias de terceiro-escriturário,
segundo-escriturário e primeiro-escriturário.
3- Constitui requisito da promoção a segundo-escriturário
e primeiro-escriturário a prestação de três anos de bom e
efectivo serviço na categoria imediatamente inferior.
4- $FDUUHLUDGRWUDEDOKDGRUFRPDSUR¿VVmRGHRSHUDGRU
de computador desenvolve-se pelas categorias de operador
de computador de 1.ª e 2.ª
5- Constitui requisito da promoção a operador de 1.ª a
prestação de três anos de bom e efectivo serviço na categoria
de operador de computador de 2.ª
6- $FDUUHLUDGRWUDEDOKDGRUFRPDSUR¿VVmRGHPiTXLQDV
auxiliares, operador de processamento de texto e recepcionista desenvolve-se pelas categorias de 2.ª, 1.ª e principal.
7- Constitui requisito de promoção a operador de máquinas auxiliares, operador de processamento de texto e recepcionista de 1.ª e principal a prestação de cinco anos de bom e
efectivo serviço na categoria imediatamente inferior.

Trabalhadores da agricultura
Admissão

Trabalhadores administrativos
Admissão

1- As habilitações mínimas exigíveis para a admissão de

WUDEDOKDGRUFRPDSUR¿VVmRGHGRFXPHQWDOLVWDHVFULWXUiULR

1- &RQVWLWXLFRQGLomRGHDGPLVVmRSDUDDSUR¿VVmRGHIHLtor a idade mínima de 18 anos.
2- $VFRQGLo}HVPtQLPDVGHDGPLVVmRSDUDDSUR¿VVmRGH
tractorista são:
a) Idade mínima de 18 anos;

operador de computador, operador de máquinas auxiliares,
b) ([SHULrQFLDHKDELOLWDo}HVSUR¿VVLRQDLVDGHTXDGDV
operador de processamento de texto, recepcionista e secretário são o 9.º ano de escolaridade ou habilitações equivaTrabalhadores de apoio
lentes.
2- $VFRQGLo}HVGHDGPLVVmRSDUDDVSUR¿VV}HVGHFDL[D
Carreira
chefe de escritório, chefe de departamento, chefe de secção,
1- $FDUUHLUDGRWUDEDOKDGRUFRPDSUR¿VVmRGHDMXGDQWHGH
escriturário principal, subchefe de secção, guarda-livros e teacção directa, de ajudante de acção educativa, de ajudante de
soureiro são as seguintes:
HVWDEHOHFLPHQWRGHDSRLRDFULDQoDVGH¿FLHQWHVHGHDX[LOLDU
a) Idade mínima de 18 anos;
de acção média desenvolve-se pelas categorias de 3.ª, 2.ª e
b) 9.º ano de escolaridade ou habilitações equivalentes.
3- &RQVWLWXLFRQGLomRGHDGPLVVmRSDUDDSUR¿VVmRGHFRQ- 1.ª
2- Constitui requisito de promoção a ajudante de acção ditabilista a titularidade de adequado curso de ensino superior.
recta
de 2.ª e 1.ª, a ajudante de acção educativa de 2.ª e 1.ª, a
(VWiJLR
DMXGDQWHGHHVWDEHOHFLPHQWRGHDSRLRDFULDQoDVGH¿FLHQWHV

1- 2 LQJUHVVR QDV SUR¿VV}HV GH HVFULWXUiULR RSHUDGRU GH de 2.ª e 1.ª e a auxiliar de acção médica de 2.ª e 1.ª, a pres-
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tação de cinco anos de bom e efectivo serviço na categoria
imediatamente anterior.
3- No cômputo dos cinco anos necessários de permanência
na categoria de ajudante de acção directa de 2.ª, para promoção a ajudante de acção directa de 1.ª, será contado todo o
tempo de serviço prestado pelo trabalhador na extinta categoria de ajudante de lar e centro de dia e de ajudante familiar
domiciliário, ou noutras categorias de nível idêntico, nos ca-

VRVHPTXHDLQVWLWXLomRWHQKDUHFODVVL¿FDGRRVWUDEDOKDGRUHV

como ajudantes de acção directa.
4- Os trabalhadores que, antes da entrada em vigor do CCT
publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 17, de 8
de Maio de 2006, detivessem a categoria de ajudante de lar e
centro de dia e de ajudante familiar de 1.ª, passaram a deter
a categoria de ajudante de acção directa de 1.ª, mantendo a
antiguidade na nova categoria.

aprendizagem.
4- O período de tirocínio do praticante é de dois anos.
Acesso e carreira

1- O praticante ascende à categoria mais baixa da carreira

HVWDEHOHFLGD SDUD D UHVSHFWLYD SUR¿VVmR ORJR TXH FRPSOHWH

o tirocínio.
2- $FDUUHLUDGRWUDEDOKDGRUFRPDSUR¿VVmRGHFDUSLQWHLUR
de limpos, carpinteiro de tosco ou cofragem, estucador, pedreiro e pintor desenvolve-se pelas categorias de 3.ª, 2.ª e 1.ª
3- Constitui requisito da promoção a carpinteiro de limpos, carpinteiro de tosco ou cofragem, estucador, pedreiro e
pintor de 2.ª a 1.ª a prestação de três anos de bom e efectivo
serviço na categoria imediatamente inferior.
Auxiliar menor

Trabalhadores auxiliares

Logo que complete um ano de exercício de funções, o
auxiliar menor transitará para aprendiz, salvo se, por ter
completado 18 anos de idade, tiver transitado para servente.

Carreira

7UDEDOKDGRUHVGHIDUPiFLD3UR¿VVLRQDLVGDIDUPiFLD

1- A carreira dos trabalhadores auxiliares de serviços
gerais desenvolve-se pelas categorias de auxiliar até cinco
anos, e auxiliar com mais de cinco anos.
2- Constitui requisito de promoção a trabalhador auxiliar
de serviços gerais com mais de cinco anos, a prestação de
cinco anos de bom e efectivo serviço na categoria imediatamente inferior.

Trabalhadores do comércio e armazém
Admissão
&RQVWLWXL FRQGLomR GH DGPLVVmR SDUD DV SUR¿VV}HV GH

caixa de balcão, caixeiro-chefe de secção, caixeiro-encarregado, encarregado de armazém, encarregado de sector de
DUPD]pPH¿HOGHDUPD]pPDLGDGHPtQLPDGHDQRV

Carreira

1- $FDUUHLUDGRWUDEDOKDGRUFRPDSUR¿VVmRGH¿HOGHDUPD]pP GHVHQYROYHVH SHODV FDWHJRULDV GH ¿HO GH DUPD]pP

&DWHJRULDVSUR¿VVLRQDLV

1- $VFDWHJRULDVSUR¿VVLRQDLVVmRDVVHJXLQWHV
a) Director técnico;
b) Farmacêutico;
c) Técnico de farmácia;
d) Ajudante técnico de farmácia (categoria residual);
e) Ajudante de farmácia (categoria residual);
f) Auxiliar de farmácia.
2- É ajudante técnico de farmácia o trabalhador que tenha
completado 3 anos na categoria anterior (ajudante de farmácia) no total 5 anos de prática, com um mínimo de 1250 dias
GHSUHVHQoDHIHWLYDQDIDUPiFLDHTXHSRVVXLFDUWHLUDSUR¿Vsional de ajudante técnico de farmácia mas que não possua

D FpGXOD SUR¿VVLRQDO GH WpFQLFR GH IDUPiFLD DR DEULJR GR

Decreto-Lei n.º 320/99 (categoria residual).
3- É praticante o trabalhador durante os primeiros dois
anos de prática e até atingir 500 dias de presença efectiva
na farmácia.
4- É ajudante de farmácia o trabalhador que tenha completado dois anos de prática na categoria anterior, com um
mínimo de 500 dias de presença efectiva na farmácia e o que
a lei considerar como tal (categoria residual).

de 2.ª e 1.ª
2- Constitui requisito da promoção a prestação de cinco
DQRVGHERPHHIHFWLYRVHUYLoRQDFDWHJRULDGH¿HOGHDUPDzém de 2.ª
3- $ FDUUHLUD GR WUDEDOKDGRU FRP D SUR¿VVmR GH FDL[HLUR
5HJLVWRGHSUiWLFD
desenvolve-se pelas categorias de caixeiro de 3.ª, 2.ª e 1.ª
1- A entidade empregadora é obrigada a enviar aos com4- Constitui requisito de promoção a caixeiro de 2.ª e 1.ª
prestação de três anos de bom e efectivo serviço na categoria petentes serviços do Ministério da Saúde, para registo, em
Janeiro de cada ano, os documentos comprovativos do temimediatamente inferior.
po de prática adquirida pelos trabalhadores ao seu serviço.
2- O registo cessa após o trabalhador ter atingido a categoTrabalhadores da construção civil
ria de ajudante técnico.
3- A entidade empregadora que não der cumprimento em
$SUHQGL]DJHPHHVWiJLR
1- $ DSUHQGL]DJHP SDUD DV SUR¿VV}HV GH FDUSLQWHLUR GH GHYLGR WHPSR DR GHWHUPLQDGR QR Q~PHUR  ¿FD VXMHLWD DR
limpos, carpinteiro de tosco ou cofragem, estucador, pedrei- pagamento a favor do trabalhador de um quantitativo igual
ao dobro da diferença entre a retribuição entretanto auferida
ro e pintor tem a duração de dois anos.
2- O aprendiz com mais de 18 anos de idade tem um perí- e aquela a que o trabalhador tem direito.
4- O previsto no número anterior considera-se sem prejuíodo mínimo de aprendizagem de 12 meses.
3- O aprendiz ascenderá a praticante logo que complete a zo de quaisquer multas administrativas a que no caso houver
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lugar.

DVVXDVKDELOLWDo}HVDFDGpPLFDVHSUR¿VVLRQDLVHWHPSRGH

Admissão

1- Só poderão ser admitidos na farmácia, na categoria de
praticante, trabalhadores que possuam como habilitações
mínimas o 2.º ciclo do ensino básico ou equivalente.
2- Nenhum trabalhador pode continuar ao serviço da farPiFLDVH¿QGRVGLDVDSyVDDGPLVVmRQmRWLYHUIHLWRSURva de que se encontra nas condições previstas no número
anterior.
7UDEDOKDGRUHVFRPIXQo}HVGHFKH¿DGRVVHUYLoRVJHUDLV

serviço prestado, com efeitos a 1 de Setembro do ano civil
em que a concluam.
2VGRFHQWHVOHJDOPHQWHGLVSHQVDGRVGDSUR¿VVLRQDOL]Dção integram-se nos níveis correspondentes dos docentes

SUR¿VVLRQDOL]DGRV GH DFRUGR FRP R UHVSHFWLYR WHPSR GH

serviço.
Os docentes com a categoria de educador de infância e
de professor do 1.º ciclo do ensino básico e com grau de
licenciatura são remunerados pela tabela B-4, contando para
o efeito todo o tempo de serviço docente prestado naquela
categoria.

Admissão

1- As condições de admissão para chefe dos serviços gerais são as seguintes:
a) Idade não inferior a 21 anos;
b) 9.º ano de escolaridade obrigatória ou habilitações equivalentes;

Psicólogo, sociólogo
Carreira

c) ([SHULrQFLDHKDELOLWDo}HVSUR¿VVLRQDLVDGHTXDGDV

1- $FDUUHLUDGRVWUDEDOKDGRUHVFRPDSUR¿VVmRGHSVLFylogo e sociólogo desenvolve-se pelas categorias de 3.ª, 2.ª,
1.ª e principal.
2- Constitui requisito de promoção a psicólogo e sociólogo
de 2.ª, 1.ª e principal a prestação de três anos de bom e efectivo serviço na categoria imediatamente anterior.

b) ([SHULrQFLDHKDELOLWDo}HVSUR¿VVLRQDLVDGHTXDGDV

7UDEDOKDGRUHVJUi¿FRV

2- As condições de admissão para encarregado, encarregado geral, encarregado de sector e encarregado de serviços
gerais são as seguintes:
a) Idade não inferior a 21 anos;

Aprendizagem e tirocínio

Trabalhadores com funções pedagógicas
Admissão

1- &RQVWLWXL FRQGLomR GH DGPLVVmR SDUD DV SUR¿VV}HV GH
professor e educador de infância a titularidade das habilitações legalmente exigidas.
2- &RQVWLWXLFRQGLomRGHDGPLVVmRSDUDDSUR¿VVmRGHDXxiliar de educação a titularidade de diploma para o exercício
GDSUR¿VVmR

3- As habilitações mínimas exigíveis para a admissão de

WUDEDOKDGRUFRPDSUR¿VVmRGHHGXFDGRUGHHVWDEHOHFLPHQWR

e de prefeito são o 9.º ano de escolaridade ou habilitações
equivalentes.
4- A aquisição de grau superior ou equiparado que de acor-

GRFRPDOHJLVODomRHPYLJRUGHWHUPLQHXPDUHFODVVL¿FDomR

na carreira docente produz efeitos a partir do dia 1 do mês
seguinte à data da sua conclusão, desde que o docente o comprove em tempo oportuno.
Contagem do tempo de serviço:

Para efeitos quer de ingresso quer de progressão dos educadores de infância e dos professores nos vários níveis de
remuneração previstas no anexo IV, conta-se como tempo de
VHUYLoRQmRDSHQDVRWHPSRGHVHUYLoRHIHFWLYRHFODVVL¿FDdo de bom, prestado no mesmo estabelecimento de ensino
ou em estabelecimentos de ensino pertencentes à mesma entidade empregadora, mas também o serviço prestado noutros
estabelecimentos de ensino particular ou público, desde que

GHYLGDPHQWHFRPSURYDGRHFODVVL¿FDGRGHERPHTXHDWDO

não se oponham quaisquer disposições legais.

2VGRFHQWHVTXHREWLYHUHPDSUR¿VVLRQDOL]DomRHPVHUYLço serão integrados nas respectivas carreiras de acordo com

1- $DSUHQGL]DJHPSDUDDVSUR¿VV}HVGHFRPSRVLWRUPDnual, compositor mecânico (linotipista), costureiro de encadernação, encadernador, encadernador-dourador, fotocom-

SRVLWRUIRWyJUDIRLPSUHVVRUWLSRJUi¿FRPRQWDGRURSHUDGRU

manual, operador de máquinas (de encadernação ou de acabamentos), perfurador de fotocomposição, restaurador de
folhas, teclista monotipista e transportador tem a duração de
três anos.
2- O aprendiz ascenderá a praticante logo que complete a
aprendizagem.
3- O período de tirocínio do praticante é de quatro anos.
Acesso e carreira

1- O praticante ascende à categoria mais baixa estabelecida

SDUDDUHVSHFWLYDSUR¿VVmRORJRTXHFRPSOHWHRWLURFtQLR
2- $ FDUUHLUD GR WUDEDOKDGRU FRP D SUR¿VVmR GH FRPSR-

sitor manual, compositor mecânico (linotipista), costureiro
de encadernação, encadernador, encadernador-dourador,

IRWRFRPSRVLWRUIRWyJUDIRLPSUHVVRU OLWRJUD¿D LPSUHVVRU
WLSRJUi¿FR PRQWDGRU RSHUDGRU PDQXDO RSHUDGRU GH Pi-

quinas (de encadernação ou de acabamentos), perfurador de
fotocomposição, restaurador de folhas, teclista monotipista e
transportador desenvolve-se pelas categorias de 3.ª, 2.ª e 1.ª
3- Constitui requisito de promoção a compositor manual,
compositor mecânico (linotipista), costureiro de encadernação, encadernador, encadernador-dourador, fotocompositor,
IRWyJUDIRLPSUHVVRU OLWRJUD¿D LPSUHVVRUWLSRJUi¿FRPRQtador, operador manual, operador de máquinas (de encadernação ou de acabamentos), perfurador de fotocomposição,
restaurador de folhas, teclista monotipista e transportador de
2.ª e 1.ª a prestação de três anos de bom e efectivo serviço na
categoria imediatamente inferior.
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4- $V SUR¿VV}HV GH IRWRFRPSRVLWRU SHUIXUDGRU GH FRPposição, restaurador de folhas e teclista monotipista são a
extinguir quando vagarem os lugares das carreiras correspondentes actualmente ocupados.

Trabalhadores de hotelaria
Admissão

As condições mínimas de admissão para o exercício de

IXQo}HVLQHUHQWHVDTXDOTXHUGDVSUR¿VV}HVLQFOXtGDQRQtYHO
SUR¿VVLRQDOGRVWUDEDOKDGRUHVGHKRWHODULDVmRDVVHJXLQWHV
a) 5REXVWH]ItVLFDVX¿FLHQWHSDUDRH[HUFtFLRGDDFWLYLGD-

de, a comprovar pelo boletim de sanidade, quando exigido
por lei;

b) 7LWXODULGDGHGHFDUWHLUDSUR¿VVLRQDOTXDQGRREULJDWyULD
SDUDDUHVSHFWLYDSUR¿VVmR
Aprendizagem

1- Os trabalhadores admitidos com menos de 18 anos de
idade terão um período de aprendizagem nunca inferior a 12
meses.
2- $DSUHQGL]DJHPSDUDDVSUR¿VV}HVGHFR]LQKHLURGHVpenseiro e pasteleiro terá a duração de dois anos, independentemente da idade de admissão.
3- $ DSUHQGL]DJHP SDUD DV SUR¿VV}HV GH HPSUHJDGR GH
balcão, empregado de mesa e empregado de refeitório, quando a admissão ocorra depois dos 18 anos, tem a duração de
um ano.
4- $ DSUHQGL]DJHP SDUD DV SUR¿VV}HV GH HPSUHJDGR GH
quartos/camaratas/enfermarias e empregado de refeitório,
quando a admissão ocorra depois dos 18 anos, tem a duração
de seis meses.
5- O aprendiz ascenderá a estagiário logo que complete a
aprendizagem.
(VWiJLR

1- O estágio para cozinheiro e pasteleiro terá a duração de
quatro anos, subdividido em períodos iguais.
2- O estágio para despenseiro, empregado de balcão, empregado de mesa empregado de refeitório tem a duração de
12 meses.
3- 2HVWiJLRSDUDDSUR¿VVmRGHHPSUHJDGRGHTXDUWRVFDmaratas/enfermarias tem a duração de seis meses.
Acesso e carreira

Trabalhadores de lavandaria e de roupas
Aprendizagem

1- Os trabalhadores admitidos com menos de 18 anos de
idade têm um período de aprendizagem nunca inferior a 12
meses.
2- $DSUHQGL]DJHPSDUDDSUR¿VVmRGHFRVWXUHLUDDOIDLDWH
tem a duração de dois anos, independentemente da idade de
admissão.
3- $ DSUHQGL]DJHP SDUD DV SUR¿VV}HV GH HQJRPDGRU ODvadeiro e roupeiro, quando a admissão ocorra depois dos 18
anos, tem a duração de um ano.
4- O aprendiz ascenderá a estagiário logo que complete a
aprendizagem.
(VWiJLR

1- 2HVWiJLRSDUDDSUR¿VVmRGHFRVWXUHLURDOIDLDWHWHPD
duração de 12 meses.
2- 2 HVWiJLR SDUD D SUR¿VVmR GH HQJRPDGRU ODYDGHLUR H
roupeiro tem a duração de seis meses.
3- 2HVWDJLiULRLQJUHVVDQDSUR¿VVmRORJRTXHFRPSOHWHR
período de estágio.
7UDEDOKDGRUHVGHPDGHLUDVPRELOLiULRHGHFRUDomR

Aprendizagem e tirocínio

1- $ DSUHQGL]DJHP SDUD DV SUR¿VV}HV GH ERUGDGHLUD WDSHoDULDV  FDUSLQWHLUR GRXUDGRU GH RXUR ¿QR HEDQLVWD HQtalhador, estofador, marceneiro, mecânico de madeiras, pintor-decorador, pintor de lisos (madeira), pintor de móveis,

SROLGRUGHPyYHLVHVHUUDGRUGHVHUUD ¿WD WHPDGXUDomRGH

dois anos.
2- O aprendiz com mais de 18 anos de idade tem um período mínimo de aprendizagem de 12 meses.
3- O aprendiz ascenderá a praticante logo que complete a
aprendizagem.
4- O período de tirocínio do praticante é de dois anos.
Acesso e carreira

1- O praticante ascende à categoria mais baixa estabelecida

SDUDDUHVSHFWLYDSUR¿VVmRORJRTXHFRPSOHWHRWLURFtQLR
2- $FDUUHLUDGRWUDEDOKDGRUFRPDSUR¿VVmRGHERUGDGHLUD WDSHoDULDV FDUSLQWHLURGRXUDGRUGHRXUR¿QRHEDQLVWD

entalhador, estofador, marceneiro, mecânico de madeiras,
pintor-decorador, pintor de lisos (madeira), pintor de móveis,

1- 2HVWDJLiULRLQJUHVVDQDSUR¿VVmRORJRTXHFRPSOHWHR SROLGRU GH PyYHLV H VHUUDGRU GH VHUUD ¿WD  GHVHQYROYHVH
período de estágio.
pelas categorias de 3.ª, 2.ª e 1.ª
2- O estagiário para cozinheiro e pasteleiro ascende à cate3- Constitui requisito da promoção a bordadeira (tapeçaJRULDPDLVEDL[DHVWDEHOHFLGDSDUDDVUHVSHFWLYDVSUR¿VV}HV
ULDV  FDUSLQWHLUR GRXUDGRU GH RXUR ¿QR HEDQLVWD HQWDOKD3- $VFDUUHLUDVGRWUDEDOKDGRUFRPDSUR¿VVmRGHFR]LQKHL- dor, estofador, marceneiro, mecânico de madeiras, pintor-dero e pasteleiro desenvolvem-se pelas categorias de 3.ª, 2.ª e corador, pintor de lisos (madeira), pintor de móveis, polidor
1.ª
GHPyYHLVHVHUUDGRUGHVHUUD ¿WD GHHDSUHVWDomRGH
4- Constitui requisito da promoção a cozinheiro e paste- três anos de bom e efectivo serviço na categoria imediataleiro de 2.ª e 1.ª a prestação de cinco anos de bom e efectivo mente inferior.
serviço na categoria imediatamente inferior.
4- $VSUR¿VV}HVGHHEDQLVWDHQWDOKDGRUHPHFkQLFRGHPDdeiras são a extinguir quando vagarem os lugares das categorias correspondentes actualmente ocupados.
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Trabalhadores metalúrgicos

Carreira

Aprendizagem e tirocínio

1- $DSUHQGL]DJHPSDUDDVSUR¿VV}HVGHEDWHFKDSDVEDtedor de ouro em folha, canalizador (picheleiro), cinzelador
de metais não preciosos, fundidor-moldador em caixas, funileiro-latoeiro, serralheiro civil e serralheiro mecânico tem a
duração de dois anos.
2- O aprendiz com mais de 18 anos de idade tem um período mínimo de aprendizagem de 12 meses.
3- O aprendiz ascenderá a praticante logo que complete a
aprendizagem.
4- O período de tirocínio do praticante é de dois anos.
Acesso e carreira

1- O praticante ascende à categoria mais baixa estabelecida

SDUDDUHVSHFWLYDSUR¿VVmRORJRTXHFRPSOHWHRWLURFtQLR
2- $ FDUUHLUD GR WUDEDOKDGRU FRP D SUR¿VVmR GH EDWH-

-chapas, batedor de ouro em folha, canalizador (picheleiro),
cinzelador de metais não preciosos, fundidor-moldador em
caixas, funileiro-latoeiro, serralheiro civil e serralheiro mecânico desenvolve-se pelas categorias de 3.ª, 2.ª e 1.ª
3- Constitui requisito da promoção a bate-chapas, batedor
de ouro em folha, canalizador (picheleiro), cinzelador de metais não preciosos, fundidor-moldador em caixas, funileiro-latoeiro, serralheiro civil e serralheiro mecânico de 2.ª a 1.ª
a prestação de três anos de bom e efectivo serviço na categoria imediatamente inferior.
4- $VSUR¿VV}HVGHEDWHGRUGHRXURHPIROKDFLQ]HODGRU
de metais não preciosos e funileiro-latoeiro são a extinguir
quando vagarem os lugares das categorias correspondentes
actualmente ocupados.
7UDEDOKDGRUHVGHSDQL¿FDomR

Admissão

Constitui condição de admissão para os trabalhadores de

SDQL¿FDomRDWLWXODULGDGHGREROHWLPGHVDQLGDGHEHPFRPR
GDFDUWHLUDSUR¿VVLRQDOQRVFDVRVHPTXHHVWHVFRQVWLWXDP
WtWXORREULJDWyULRSDUDRH[HUFtFLRGDSUR¿VVmR

Aprendizagem

1- A aprendizagem tem a duração de dois anos.
2- O aprendiz ascenderá a ajudante de padaria logo que
complete o período de aprendizagem.
3- O aprendiz com mais de 18 anos de idade ascenderá
a ajudante desde que permaneça um mínimo de 12 meses
como aprendiz.

Trabalhadores de reabilitação e emprego protegido
A) Técnicos superiores
Admissão

Constitui condição de admissão para o exercício de funções inerentes a técnico superior de educação especial e reabilitação/reabilitação psicomotora a titularidade de licenciaWXUDR¿FLDOPHQWHUHFRQKHFLGD

1- $FDUUHLUDGRVWUDEDOKDGRUHVFRPDSUR¿VVmRGHWpFQLco superior de educação especial e reabilitação/reabilitação
psicomotora desenvolve-se pelas categorias de 3.ª, 2.ª, 1.ª e
principal.
2- Constitui requisito de promoção a técnico superior de
educação especial e reabilitação/reabilitação psicomotora de
2.ª, 1.ª e principal a prestação de três anos de bom e efectivo
serviço na categoria imediatamente anterior.
B)Técnicos
Admissão

1- $VFRQGLo}HVGHDGPLVVmRSDUDDSUR¿VVmRGHLPSUHVVRU
são as seguintes:
a) Idade não inferior a 18 anos;
b) ([SHULrQFLDSUR¿VVLRQDODGHTXDGD

2- $VFRQGLo}HVGHDGPLVVmRSDUDDVSUR¿VV}HVGHDUTXLYLVWDHQFDUUHJDGRGHR¿FLQDUHYLVRUWpFQLFRGHEUDLOOHWpFnico de reabilitação e tradutor são as seguintes:
a) Idade não inferior a 18 anos;
b) +DELOLWDo}HVSUR¿VVLRQDLVDGHTXDGDV

3- &RQVWLWXLFRQGLomRGHDGPLVVmRSDUDDSUR¿VVmRGHIRUmador a titularidade das habilitações legalmente exigidas.
4- &RQVWLWXLFRQGLomRGHDGPLVVmRSDUDDSUR¿VVmRGHPRnitor de actividades ocupacionais e monitor/formador de habilitação e reabilitação as habilitações legalmente exigidas
SDUDRH[HUFtFLRGDSUR¿VVmRRXHTXLSDUDGDV

Carreira

1- $FDUUHLUDGRWUDEDOKDGRUFRPDSUR¿VVmRGHUHYLVRUH
tradutor desenvolve-se pelas categorias 2.ª, 1.ª e principal.
2- Constitui requisito da promoção a revisor e tradutor de
1.ª e principal a prestação de cinco anos de bom e efectivo
serviço na categoria imediatamente inferior.
3- $ FDUUHLUD GR WUDEDOKDGRU FRP D SUR¿VVmR GH PRQLWRU
de actividades ocupacionais e monitor/formador de habilitação e reabilitação desenvolve-se pelas categorias de 2.ª, 1.ª
e principal.
4- Constitui requisito da promoção de 2.ª a 1.ª, a permanência de três anos de bom e efectivo serviço.
5- Constituem requisitos da promoção a monitor de actividades ocupacionais principal e monitor/formador de habilitação e reabilitação principal a prestação de cinco anos de
ERPHHIHFWLYRVHUYLoRHDWLWXODULGDGHGHFXUVRSUR¿VVLRQDO
HVSHFt¿FRQDiUHDTXHOHFFLRQD
6- $ FDUUHLUD GR WUDEDOKDGRU FRP D SUR¿VVmR GH PRQLWRU

desenvolve-se pelas categorias de 2.ª, 1.ª e principal.
7- Constitui requisito da promoção a monitor de 1.ª a prestação de três anos de bom e efectivo serviço.
8- Constituem requisitos da promoção a monitor principal
a prestação de cinco anos de bom e efectivo serviço e a titula-

ULGDGHGHFXUVRSUR¿VVLRQDOHVSHFt¿FRQDiUHDTXHOHFFLRQD

C) Outros trabalhadores

&RQVWLWXLFRQGLomRGHDGPLVVmRSDUDDSUR¿VVmRGHDXxiliar de actividades ocupacionais a titularidade de diploma
SDUDRH[HUFtFLRGDSUR¿VVmR
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O técnico de audiometria em técnico de audiologia;

7UDEDOKDGRUHVURGRYLiULRVHGHSRVWRVGH

abastecimentos
Admissão

1- As condições de admissão para o exercício das funções

LQHUHQWHVjVSUR¿VV}HVGHPRWRULVWDVOLJHLURVHGHSHVDGRVVmR

as exigidas por lei.
2- &RQVWLWXL FRQGLomR GH DGPLVVmR SDUD D SUR¿VVmR GH
abastecedor, ajudante de motorista e encarregado a idade mínima de 18 anos.
Carreira

2 FDUGLRJUD¿VWD R SQHXPRJUD¿VWD H R WpFQLFR GH FDUGLRSQHXPRJUD¿DHPWpFQLFRGHFDUGLRSQHXPRORJLD
2HOHFWURHQFHIDORJLVWDHRWpFQLFRGHQHXUR¿VLRJUD¿DHP
WpFQLFRGHQHXUR¿VLRORJLD

O técnico de ortóptica em ortoptista;
O técnico ortoprotésico em ortoprotésico;
2UDGLRJUD¿VWDHPWpFQLFRGHUDGLRORJLD

O radioterapeuta em técnico de radioterapia;

2VGLHWLVWDVWpFQLFRVGHUHDELOLWDomR¿VLRWHUDSHXWDVWpFnicos de reabilitação/terapeutas da fala e técnicos de reabilitação/terapeutas ocupacionais detentores de licenciatura e

1- $FDUUHLUDGRWUDEDOKDGRUFRPDVSUR¿VV}HVGHPRWRULVWD
de ligeiros e de motorista de pesados desenvolve-se pelas FpGXODSUR¿VVLRQDOPDQWrPDDFWXDOGHVLJQDomRGHFDWHJRULD
SUR¿VVLRQDO
categorias de 2.ª e 1.ª
2- Os técnicos de diagnóstico e terapêutica com licen2- Constitui requisito de promoção a prestação de cinco FLDWXUD
FpGXOD SUR¿VVLRQDO UHFODVVL¿FDGRV QRV WHUPRV GR
anos de bom e efectivo serviço na categoria de motorista de Q~PHURHDQWHULRU
RX GDV SUR¿VV}HV GH WpFQLFR GH DQDWRPLD
2.ª
patológica, técnico de medicina nuclear, técnico de saúde
ambiental, higienista oral e técnico de prótese dentária terão
Trabalhadores de diagnóstico e terapêutica
contado o tempo de serviço na nova categoria, para efeito de
enquadramento na carreira, desde 22 de Fevereiro de 2009
A)Técnicos superiores
ou desde a data da conclusão de licenciatura, se posterior a
Admissão
essa data.
3- Os trabalhadores dos serviços de diagnóstico e terapêu&RQVWLWXLFRQGLomRGHDGPLVVmRSDUDDSUR¿VVmRGHWpFtica
actualmente existentes, que não tenham obtido a licennico superior de diagnóstico e terapêutica a posse da corresciatura,
mas que prossigam as suas funções ao abrigo de uma
SRQGHQWHOLFHQFLDWXUDHFpGXODSUR¿VVLRQDO
autorização
de exercício do Ministério da Saúde, mantém o
Carreira:
enquadramento, designação de categorias, conteúdo funcio1- A carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêu- nal e em enquadramento de nível remuneratório descritos no
tica desenvolve-se pelas categorias de 3.ª, 2.ª, 1.ª e principal. CCT publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 15,
2- Constitui requisito da promoção a 2.ª, 1.ª e principal a GHGH$EULOGHQmRSRGHQGRQRHQWDQWRYHUL¿FDUprestação de três anos de bom e efectivo serviço na categoria -se novas admissões para essas categorias de quem não teimediatamente inferior.
nha habilitação correspondente ao 2.º ciclo de estudos supeB) Técnicos
riores, extinguindo-se os respectivos lugares à medida que
forem vagando, sendo designados de técnicos da categoria
Admissão
correspondente (sem curso).
&RQVWLWXLFRQGLomRGHDGPLVVmRSDUDDSUR¿VVmRGHWpFQLco de diagnóstico e terapêutica a titularidade das habilitações
Trabalhadores sociais
OHJDOPHQWHH[LJLGDVHFpGXODSUR¿VVLRQDO

Carreira

1- $FDUUHLUDGRVWUDEDOKDGRUHVGHXPDGDVSUR¿VV}HVPHQcionadas, desenvolve-se pelas categorias 3.ª, 2.ª e 1.ª
2- Constitui requisito da promoção a 2.ª e 1.ª a prestação
de três anos de bom e efectivo serviço na categoria imediatamente inferior.
C) Auxiliares técnicos
7UDEDOKDGRUHVQmRGHWHQWRUHVGHFpGXODSUR¿VVLRQDOPDV

que possuem uma autorização de exercício concedida pelo
Ministério da Saúde, sendo as suas categorias a extinguir
quando vagarem. Exercem a actividade enquadrada por pro¿VVLRQDLVOHJDOPHQWHWLWXODGRV

5HFODVVL¿FDo}HV

1- Os técnicos de diagnóstico e terapêutica portadores de

OLFHQFLDWXUDHFpGXODSUR¿VVLRQDOVmRUHFODVVL¿FDGRVGDVH-

guinte forma:
O preparador de análises clínicas e o técnico de análises
clínicas em técnico de análises clínicas e saúde pública;

Admissão

1- Constitui condição de admissão para o exercício de funções inerentes a assistente social, técnico superior de animação sociocultural e técnico superior de educação social a
WLWXODULGDGHGHOLFHQFLDWXUDR¿FLDOPHQWHUHFRQKHFLGD

2- Constitui condição de admissão para o exercício de funções inerentes a técnico superior de mediação social a titularidade de licenciatura anterior ao Processo de Bolonha ou
do 2.º ciclo de estudos superiores especializados, num caso

RX QRXWUR R¿FLDOPHQWH UHFRQKHFLGRV QD iUHD GDV FLrQFLDV

sociais e humanas.
3- &RQVWLWXHPFRQGLo}HVGHDGPLVVmRSDUDDSUR¿VVmRGH
animador cultural:
a) 12.º ano de escolaridade ou habilitação equivalentes;
b) )RUPDomRSUR¿VVLRQDOHVSHFt¿FD

4- &RQVWLWXHPFRQGLo}HVGHDGPLVVmRSDUDDSUR¿VVmRGH
mediador sociocultural:
a) 9.º ano de escolaridade ou habilitação equivalente;
b) )RUPDomRSUR¿VVLRQDOFRQIHUHQWHGRQtYHO,,GHTXDOL¿-
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Enfermeiros

FDomRSUR¿VVLRQDO

Carreira

Carreira

1- $FDUUHLUDGRWUDEDOKDGRUFRPDSUR¿VVmRGHDVVLVWHQWH
$FDUUHLUDGRVWUDEDOKDGRUHVFRPDSUR¿VVmRGHHQIHUPHLsocial, técnico superior de animação sociocultural, técnico ro desenvolve-se pelas categorias de enfermeiro, enfermeiro
superior de educação social e técnico superior de mediação com cinco ou mais anos de bom e efectivo serviço, enfermeisocial desenvolve-se pelas categorias de 3.ª, 2.ª, 1.ª e prin- ro especialista, enfermeiro-chefe e enfermeiro-supervisor.
cipal.
2- Constitui requisito da promoção a assistente social, técANEXO III
nico superior de animação sociocultural, técnico superior de
educação social, técnico superior de mediação social de 3.ª
(QTXDGUDPHQWRGDVSUR¿VV}HVHPQtYHLVGH
a 2.ª, de 2.ª a 1.ª e 1.ª a principal, a prestação de três anos de
TXDOL¿FDomR
bom e efectivo serviço na categoria imediatamente inferior.
3- Os animadores culturais de grau I e os educadores so1- Quadros superiores:
ciais de grau I com licenciatura transitam para a nova caArquitecto;
tegoria de técnicos superiores de animação sociocultural e
Assistente social;
técnicos superiores de educação social, contando o tempo de
Conservador de museu;
serviço na nova categoria, para efeito de enquadramento na
Consultor jurídico;
carreira, desde 22 de Fevereiro de 2009, ou desde a data da
Contabilista;
conclusão da licenciatura, se posterior a essa data.
Dietista;
4- As categorias de animador cultural de grau II e de educaDirector de serviços;
dor social de grau II passam a designar-se animador cultural
Director dos serviços clínicos;
e educador social, extinguindo-se as anteriores designações.
Director técnico (farmácia);
5- 2V UHVSHFWLYRV WUDEDOKDGRUHV VHUmR UHFODVVL¿FDGRV HP
Educador de infância;
técnicos superiores de animação sociocultural e técnico suEducador de estabelecimento com grau superior;
perior de educação social, a partir da data em que adquiram o
Enfermeiro;
grau de licenciatura, ou 2.º ciclo de estudos superiores espeEnfermeiro-chefe;
cializados nos termos do Processo de Bolonha e com efeitos
Enfermeiro especialista;
a partir da mesma data.
Engenheiro técnico agrário;
6- $FDUUHLUDGRWUDEDOKDGRUFRPDSUR¿VVmRGHDJHQWHIDEngenheiro técnico (construção civil);
miliar, educador social e técnico auxiliar de serviço social
Engenheiro técnico (electromecânica);
desenvolve-se pelas categorias de 2.ª e 1.ª
Enfermeiro-supervisor;
7- Constitui requisito da promoção a prestação de cinco
Engenheiro agrónomo;
anos de bom e efectivo serviço na categoria de agente de
Engenheiro civil;
educação familiar, educador social e técnico auxiliar de serEngenheiro electrotécnico;
viço social de 2.ª
Engenheiro silvicultor;
Farmacêutico;
Outros trabalhadores
Formador;
Higienista oral;
Cinema
Médico;
Médico especialista;
Admissão
Ortoptista;
1- $VFRQGLo}HVGHDGPLVVmRSDUDDSUR¿VVmRGHSURMHFFLROrtoprotésico;
nista são as seguintes:
Professor;
a) Idade não inferior a 18 anos;
Psicólogo;
b) +DELOLWDo}HVSUR¿VVLRQDLVDGHTXDGDV
Secretário-geral;
2- &RQVWLWXLFRQGLomRGHDGPLVVmRSDUDDSUR¿VVmRGHELSociólogo;
lheteiro a idade mínima de 18 anos.
Técnico de análises clínicas e saúde pública;
Técnico de anatomia patológica, citológica e tanatológiEncarregados gerais
ca;
Técnico de audiologia;
Admissão
Técnico de cardiopneumologia;
$VFRQGLo}HVGHDGPLVVmRSDUDDSUR¿VVmRGHHQFDUUHJDTécnico de farmácia;
do geral são as seguintes:
Técnico de medicina nuclear;
a) Idade não inferior a 21 anos;
7pFQLFRGHQHXUR¿VLRORJLD
b) +DELOLWDo}HVSUR¿VVLRQDLVDGHTXDGDV
Técnico de prótese dentária;
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Técnico de radiologia;
Técnico de radioterapia;
Técnico de reabilitação/terapeuta da fala;
Técnico de reabilitação/terapeuta ocupacional;
7pFQLFRGHUHDELOLWDomR¿VLRWHUDSHXWD

Técnico de saúde ambiental;
Técnico superior de animação sociocultural;
Técnico superior de educação especial e reabilitação/reabilitação psicomotora;
Técnico superior de educação social;
Técnico superior de laboratório;
Técnico superior de mediação social;
Veterinário.
2- Quadros médios:
2.1- Técnicos administrativos:
Tesoureiro.
2.2- Técnicos de produção e outros:
&DUGLRJUD¿VWD

Educador de infância;

(OHFWURHQFDIDORJUD¿VWD

Fisioterapeuta;
5DGLRJUD¿VWD

Radioterapeuta;
Técnico de análises clínicas;
Técnico de audiometria;
Técnico de braille;

Ajudante técnico de farmácia;
Animador cultural;
Dietista;
Documentalista;
Educador social;
Educadora de infância com diploma;
(QFDUUHJDGR¿VFDO

Escriturário principal/subchefe de secção;
Enfermeiro sem curso de promoção;
Mediador sociocultural;
Monitor;
Monitor de CAO;
Monitor/formador de habilitação e reabilitação;
Preparador de análises clínicas;
Professor sem magistério;
Revisor;
Secretário;
Técnico auxiliar de serviço social;
Técnico de actividades de tempos livres (ATL);
Tradutor.
4.2- Produção:
Desenhador-projectista;
Estereotipador;
)RWyJUDIR JUi¿FRV 
,PSUHVVRU OLWRJUD¿D 

7pFQLFRGHFDUGLRSQHXPRJUD¿D

Técnico de farmácia (cédula prof. s/licenciatura);
Técnico de locomoção;
7pFQLFRGHQHXUR¿VLRORJLD

Técnico de ortóptica de reabilitação;
Técnico ortoprotésico;
Terapeuta da fala;
Terapeuta ocupacional.
3- Encarregados, contramestres, mestres e chefes de equipa:
Caixeiro-encarregado;
Cozinheiro-chefe;
Encarregado de armazém;
Encarregado de exploração ou feitor;
Encarregado de fabrico;
Encarregado de obras;
(QFDUUHJDGRGHR¿FLQD

Encarregado de parque de campismo;
Encarregado de refeitório (hotelaria);
Encarregado de sector (serviços gerais);
Encarregado de serviços gerais (serviços gerais);
Encarregado electricista;
(QFDUUHJDGR¿VFDO

Encarregado geral;
Encarregados gerais (serviços gerais);
Encarregado (madeiras);
Encarregado (metalúrgicos);
Encarregado (rodoviários);
Encarregado (serviços gerais).
4- 3UR¿VVLRQDLVDOWDPHQWHTXDOL¿FDGRV
4.1- Administrativos, comércio e outros:
Agente de educação familiar;

Pintor-decorador;
Pintor de lisos (madeiras).
5- 3UR¿VVLRQDLVTXDOL¿FDGRV
5.1- Administrativos:
Arquivista;
Caixa;
Escriturário;
Esteno-dactilógrafo;
Operador de computador.
5.2- Comércio:
Caixeiro.
5.3- Produção:
Amassador;
Bate-chapas;
Batedor de ouro em folha;
Bordadeira (tapeçarias);
Canalizador (picheleiro);
Carpinteiro;
Carpinteiro de limpos;
Carpinteiro de tosco ou cofragens;
Compositor manual;
Compositor mecânico (linotipista);
Encadernador;
Encadernador-dourador;
Estofador;
Estucador;
Fogueiro;
Forneiro;
Fotocompositor;
Fundidor-moldador em caixas;
Impressor (braille);
,PSUHVVRUWLSRJUi¿FR

Marceneiro;
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Mecânico de madeiras;
Montador;

Caseiro (agrícolas);
Empregado de armazém;
Empregado de balcão;
Empregado de mesa;
Empregado de quartos/camaratas/enfermarias;
Empregado de refeitório;
Jardineiro;
Operador de máquinas auxiliares;
Operador de processamento de texto;
Maqueiro;
Projeccionista;
Sapateiro;
Telefonista;
Tratador ou guardador de gado.
6.2- Produção:
Ajudante de padaria;
Capataz (construção civil);
Chegador ou ajudante de fogueiro;
Costureiro de encadernação;
Operador de máquinas (encadernação e acabamentos);
Operador manual (encadernação e acabamentos).
7- 3UR¿VVLRQDLVQmRTXDOL¿FDGRV LQGLIHUHQFLDGRV 
7.1- Administrativos, comércio e outros:
Arrumador.
Auxiliar menor;
Contínuo;
Engomador;

2¿FLDO HOHFWULFLVWD 

Pedreiro;
Perfurador de fotocomposição;
Pintor;
Pintor de móveis;
Polidor de móveis;
6HUUDGRUGHVHUUDGH¿WD

Serralheiro civil;
Serralheiro mecânico;
Restaurador de folhas;
Teclista monotipista;
Transportador.
5.4- Outros:
Ajudante de farmácia;
Ajudante de feitor;
Ajudante técnico de análises clínicas;
$MXGDQWHWpFQLFRGH¿VLRWHUDSLD

Auxiliar de educação;
Auxiliar de enfermagem;
Barbeiro-cabeleireiro;
Cabeleireiro;
Chefe de compras/ecónomo;
Correeiro;
Cozinheiro;
Despenseiro;
Educador de estabelecimento sem grau superior;
Encarregado de emprego protegido e empresas de inserção;
Enfermeiro (sem curso de promoção);
Fiel de armazém;
Motorista de ligeiros;
Motorista de pesados;
Operador de máquinas agrícolas;
Ortopédico;
Parteira (curso de partos);
Pasteleiro;
Prefeito;
Tractorista.
6- 3UR¿VVLRQDLVVHPLTXDOL¿FDGRV HVSHFLDOL]DGRV 
6.1- Administrativos, comércio e outros:
Abastecedor;
Ajudante de acção directa;
Ajudante de acção educativa;
Ajudante de cozinheiro;
Ajudante de enfermaria;
Ajudante de estabelecimento de apoio a pessoas com de-

*XDUGDGHSURSULHGDGHVRXÀRUHVWDO

Guarda ou guarda-rondista;

+RUWHOmRRXWUDEDOKDGRUKRUWRÀRUtFROD

Lavadeiro;
Paquete (*);
Porteiro;
Roupeiro;
Trabalhador agrícola;
Trabalhador auxiliar (serviços gerais).

(*) O paquete desempenha as mesmas tarefas do contínuo, não consti-

WXLQGRDLGDGHXPHOHPHQWRGHGLIHUHQFLDomRGHSUR¿VVmR'HYHDVVLPWHUR

mesmo nível do contínuo.

7.2- Produção:
Servente (construção civil).
A- Praticantes e aprendizes:

Ajudante de electricista;
Aprendiz;
Aspirante;
Estagiário;
Praticante;

3UpR¿FLDO HOHFWULFLVWD 

¿FLrQFLD

Ajudante de motorista;
Ajudante de ocupação;
Auxiliar de acção médica;
Auxiliar de actividades ocupacionais;
Auxiliar de laboratório;
Barbeiro;
Bilheteiro;
Caixa de balcão;
Capataz (agrícolas);

3UR¿VV}HVLQWHJUiYHLVHPGRLVQtYHLV

1- Quadros superiores/quadros médios - técnicos administrativos:
Chefe de departamento (chefe de serviços, chefe de escritório e chefe de divisão) (a).
2.1/3- Quadros médios - técnicos da produção e outros/
encarregados:
Chefe de serviços gerais (a).
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 (QFDUUHJDGRVSUR¿VVLRQDLV TXDOL¿FDGRV  FRPpU-

cio:
Caixeiro/chefe de secção.

 (QFDUUHJDGRVSUR¿VVLRQDLV TXDOL¿FDGRV  SURGX-

ção:

&KHIHGHHTXLSDR¿FLDOSULQFLSDO HOHFWULFLVWDV 

Subencarregado (madeiras) e subencarregado (metalúrgicos).
(QFDUUHJDGRVSUR¿VVLRQDLVTXDOL¿FDGRVRXWURV

Encarregado do sector de armazém.

3UR¿VVLRQDLVTXDOL¿FDGRVDGPLQLVWUDWLYRVSUR¿VVLRQDLVVHPLTXDOL¿FDGRVDGPLQLVWUDWLYRVFRPpUFLRHRX-

tros:
Cobrador;
Recepcionista.

 3UR¿VVLRQDLV TXDOL¿FDGRV  RXWURVSUR¿VVLRQDLV
VHPLTXDOL¿FDGRVDGPLQLVWUDWLYRVFRPpUFLRHRXWURV

Costureira/alfaiate.

 3UR¿VVLRQDLV TXDOL¿FDGRV  SURGXomRSUR¿VVLRQDLVVHPLTXDOL¿FDGRVSURGXomR

Restaurador de folhas.

D  3UR¿VVmR LQWHJUiYHO HP GRLV QtYHLV GH TXDOL¿FDomR
FRQVRDQWHDGLPHQVmRGRVHUYLoRRXVHFomRFKH¿DGDHLQH-

rente grau de responsabilidade.

ANEXO IV
(QTXDGUDPHQWRGDVSUR¿VV}HVHFDWHJRULDV
SUR¿VVLRQDLVHPQtYHLVGHUHPXQHUDomR

Técnico de radiologia principal
Técnico de radioterapia principal

7pFQLFRGHUHDELOLWDomR¿VLRWHUDSHXWDSULQFLSDO

Técnico de reabilitação/terapeuta da fala principal
Técnico de reabilitação/terapeuta ocupacional principal
Técnico de saúde ambiental principal
Técnico superior de educação social principal
Técnico superior de animação sócio-cultural principal
Técnico superior de mediação social principal
Técnico superior de educação especial e reabilitação/reabilitação psicomotora principal
Nível III

Assistente social de 1.ª
Dietista de 1.ª
Director técnico (FARM)
Enfermeiro especialista.
Higienista oral de 1.ª
Médico especialista
Ortoptista de 1.ª
Ortoprotésico de 1.ª
Psicólogo de 1.ª
Sociólogo de 1.ª
Técnico de análises clínicas e saúde pública de 1.ª
Técnico de anatomia patológica, citológica e tanatológica de 1.ª
Técnico de audiologia de 1.ª
Técnico de cardiopneumologia de 1.ª
Técnico de farmácia de 1.ª
Técnico de medicina nuclear de 1.ª
7pFQLFRGHQHXUR¿VLRORJLDGH

Técnico de prótese dentária de 1.ª
Técnico de radiologia de 1.ª
Técnico de radioterapia de 1.ª

A - Geral
Nível I

7pFQLFRGHUHDELOLWDomR¿VLRWHUDSHXWDGH

Director de serviços
Director de serviços clínicos
Enfermeiro-supervisor
Secretário-geral

Nível II

Assistente social principal
Chefe de divisão
Dietista principal (com licenciatura e cédula)
Enfermeiro-chefe
Higienista oral principal
Ortoptista principal
Ortoprotésico principal
Psicólogo principal
Sociólogo principal
Técnico de análises clínicas e saúde pública principal
Técnico de anatomia patológica, citológica e tanatológica principal
Técnico de audiologia principal
Técnico de cardiopneumologia principal
Técnico de farmácia principal
Técnico de medicina nuclear principal
7pFQLFRGHQHXUR¿VLRORJLDSULQFLSDO

Técnico de prótese dentária principal

Técnico de reabilitação/terapeuta da fala de 1.ª
Técnico de reabilitação/terapeuta ocupacional de 1.ª
Técnico de saúde ambiental de 1ª
Técnico superior de animação sociocultural de 1.ª
Técnico superior de educação especial e reabilitação/reabilitação psicomotora de 1.ª
Técnico superior de educação social de 1.ª
Técnico superior de mediação social de 1.ª
Nível IV

Arquitecto
Assistente social de 2.ª
Conservador de museu
Consultor jurídico
Dietista de 2.ª
Enfermeiro com cinco ou mais anos de bom e efectivo
serviço
Engenheiro agrónomo
Engenheiro civil
Engenheiro electrotécnico
Engenheiro silvicultor
Farmacêutico
Formador
Higienista oral de 2.ª
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Médico (clínica geral)
Ortoptista de 2.ª
Ortoprotésico de 2.ª
Psicólogo de 2.ª
Sociólogo de 2.ª
Técnico de análises clínicas e saúde pública de 2.ª
Técnico de anatomia patológica, citológica e tanatológica de 2.ª
Técnico de audiologia de 2.ª
Técnico de cardiopneumologia de 2.ª
Técnico de farmácia de 2.ª
Técnico de medicina nuclear de 2.ª
7pFQLFRGHQHXUR¿VLRORJLDGH

Técnico de prótese dentária de 2.ª
Técnico de radiologia de 2.ª
Técnico de radioterapia de 2.ª

Nível VI
&RQWDELOLVWDWpFQLFRR¿FLDOGHFRQWDV

Nível VII
&DUGLRJUD¿VWDSULQFLSDO

Chefe de departamento
Chefe de escritório
Chefe de serviços
Dietista principal

(OHFWURHQFHIDORJUD¿VWDSULQFLSDO

Engenheiro técnico agrário
Engenheiro técnico (construção civil)
Engenheiro técnico (electromecânico)
Fisioterapeuta principal
3QHXPRJUD¿VWDSULQFLSDO

Preparador de análises clínicas principal
5DGLRJUD¿VWDSULQFLSDO

7pFQLFRGHUHDELOLWDomR¿VLRWHUDSHXWDGH

Técnico de reabilitação/terapeuta da fala de 2.ª
Técnico de reabilitação/terapeuta ocupacional de 2.ª
Técnico de saúde ambiental de 2.ª
Técnico superior de animação sociocultural de 2.ª
Técnico superior de educação especial e reabilitação/reabilitação psicomotora de 2.ª
Técnico superior de educação social de 2.ª
Técnico superior de laboratório
Técnico superior de mediação social de 2.ª
Veterinário
Nível V

Assistente social de 3.ª
Dietista de 3.ª (com licenciatura e cédula)
Enfermeiro.
Higienista oral de 31.ª
Ortoptista de 3.ª
Ortoprotésico de 3.ª
Psicólogo de 3.ª
Sociólogo de 3.ª
Técnico de análises clínicas e saúde pública de 3.ª
Técnico de anatomia patológica, citológica e tanatológica de 3.ª
Técnico de audiologia de 3.ª
Técnico de cardiopneumologia de 3.ª
Técnico de farmácia de 3.ª
Técnico de medicina nuclear de 3.ª
7pFQLFRGHQHXUR¿VLRORJLDGH

Técnico de prótese dentária de 3.ª
Técnico de radiologia de 3.ª
Técnico de radioterapia de 3.ª

Técnico de análises clínicas principal
Técnico de audiometria principal

7pFQLFRGHFDUGLRSQHXPRJUD¿DSULQFLSDO

Técnico de locomoção principal

7pFQLFRGHQHXUR¿VLRJUD¿DSULQFLSDO

Técnico ortoprotésico principal
Técnico de ortóptica principal
Terapeuta da fala principal
Terapeuta ocupacional principa.
Tesoureiro
Nível VIII

Agente de educação familiar de 1.ª
Ajudante técnico de farmácia (residual)
&DUGLRJUD¿VWDGH

Chefe de secção (ADM)
Chefe dos serviços gerais
Desenhador projectista
Dietista de 1.ª
Educador social de 1.ª

(OHFWURHQFHIDORJUD¿VWDGH

Encarregado geral
Fisioterapeuta de 1.ª
Guarda-livros

3QHXPRJUD¿VWDGH

Preparador de análises clínicas de 1.ª
5DGLRJUD¿VWDGH

Radioterapeuta de 1.ª
Técnico de actividades de tempos livres
Técnico de análises clínicas de 1.ª
Técnico de audiometria de 1.ª
7pFQLFRGHFDUGLRSQHXPRJUD¿DGH

7pFQLFRGHUHDELOLWDomR¿VLRWHUDSHXWDGH

Técnico de reabilitação/terapeuta da fala de 3.ª
Técnico de reabilitação/terapeuta ocupacional de 3.ª
Técnico de saúde ambiental de 3.ª
Técnico superior de animação sociocultural de 3.ª
Técnico superior de educação especial e reabilitação/reabilitação psicomotora de 3.ª
Técnico superior de educação social de 3.ª
Técnico superior de mediação social de 3.ª
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Técnico de locomoção de 1.ª

7pFQLFRGHQHXUR¿VLRJUD¿DGH

Técnico ortoprotésico de 1.ª
Técnico de ortóptica de 1.ª
Terapeuta da fala de 1.ª
Terapeuta ocupacional de 1.ª

Nível IX

Agente de educação familiar de 2.ª
Animador cultural.
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Caixeiro-encarregado.

Técnico de braille
Técnico de reabilitação
Tradutor principal

&DUGLRJUD¿VWDGH

Dietista de 2.ª
Educador social de 2.ª

Nível XI

(OHFWURHQFHIDORJUD¿VWDGH

Ajudante de farmácia do 3.º ano (residual)
Ajudante técnico de análises clínicas

Encarregado (EL)
Encarregado (MAD)
Encarregado (MET)
Encarregado de exploração ou feitor
Encarregado de armazém
Encarregado de fabrico
Encarregado de obras

$MXGDQWHWpFQLFRGH¿VLRWHUDSLD

Chefe de compras/ecónomo

'RXUDGRUGHRXUR¿QRGH

Ebanista de 2.ª
Encarregado de serviços gerais
Encarregado de refeitório
Enfermeiro sem curso de promoção
Entalhador de 2.ª
Estereotipador de 1.ª
Fotógrafo de 2.ª

(QFDUUHJDGRGHR¿FLQD

Fisioterapeuta de 2.ª
Mediador sociocultural
Monitor/formador de habilitação e reabilitação principal.
Monitor principal
3QHXPRJUD¿VWDGH

Preparador de análises clínicas de 2.ª
5DGLRJUD¿VWDGH

Radioterapeuta de 2.ª
Técnico de análises clínicas de 2.ª
Técnico de audiometria de 2.ª
Técnico auxiliar de serviço social de 1.ª
7pFQLFRGHFDUGLRSQHXPRJUD¿DGH

Técnico de locomoção de 2.ª

7pFQLFRGHQHXUR¿VLRJUD¿DGH

Terapeuta da fala de 2.ª
Terapeuta ocupacional de 2.ª
Técnico ortoprotésico de 2.ª
Técnico de ortóptica de 2.ª

Nível X

Caixeiro chefe de secção
Cinzelador de metais não preciosos de 1.ª
&KHIHGHHTXLSDR¿FLDOSULQFLSDO (/ 

Cozinheiro-chefe
Documentalista

'RXUDGRUGHRXUR¿QRGH

Ebanista de 1.ª

(QFDUUHJDGR¿VFDO

Encarregado de sector de armazém
Encarregado geral de serviços gerais
Entalhador de 1.ª
Escriturário principal/ subchefe de secção
Esteriotipador principal
Fotógrafo de 1.ª
,PSUHVVRU OLWRJUD¿D GH

Monitor de 1.ª
Monitor/formador de habilitação e reabilitação de 1.ª
Monitor de CAO principal
Pintor-decorador de 1.ª
Pintor de lisos (madeira) de 1.ª
Revisor principal
Secretário
Subencarregado (MAD)
Subencarregado (MET)
Técnico auxiliar de serviço social de 2.ª

,PSUHVVRU OLWRJUD¿D GH

Monitor de 2.ª
Monitor/formador de habilitação e reabilitação de 2.ª
Monitor de CAO de 1.ª
Ortopédico.
Parteira
Pintor-decorador de 2.ª
Pintor de lisos (madeira) de 2.ª
Revisor de 1.ª
Técnicos auxiliares de diagnóstico e terapêutica com autorização de exercício
Tradutor de 1.ª
Nível XII

Ajudante de acção directa de 1.ª
Ajudante de farmácia do 2.º ano (residual)
Ajudante de feitor
Arquivista
Auxiliar de actividades ocupacionais com 11 ou mais
anos de bom e efectivo serviço
Auxiliar de educação com 11 ou mais anos de bom e
efectivo serviço
Auxiliar de enfermagem
Barbeiro-cabeleireiro
Bate-chapas de 1.ª
Batedor de ouro em folha de 1.ª
Bordadeira (tapeçarias) de 1.ª
Cabeleireiro
Caixa
Caixeiro de 1.ª
Canalizador (picheleiro) de 1.ª
Carpinteiro de 1.ª
Carpinteiro de limpos de 1.ª
Carpinteiro de tosco ou cofragem de 1.ª
Compositor manual de 1.ª
Compositor mecânico (linotipista) de 1.ª
Cozinheiro de 1.ª
Despenseiro
'RXUDGRUGHRXUR¿QRGH
(OHFWULFLVWD R¿FLDO GH

Encadernador de 1.ª
Encadernador-dourador de 1.ª
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Encarregado (ROD)
Encarregado de parque de campismo
Encarregado de sector (serviços gerais)
Escriturário de 1.ª
Estofador de 1.ª
Estucador de 1.ª
Fiel de armazém de 1.ª
Fogueiro de 1.ª
Fotocompositor de 1.ª
Fotógrafo de 3.ª
Fundidor-moldador em caixas de 1.ª

Cozinheiro de 2.ª

Impressor (braille)

,PSUHVVRUWLSRJUi¿FRGH

(OHFWULFLVWD R¿FLDO GH

Encadernador de 2.ª
Encadernador-dourador de 2.ª
Escriturário de 2.ª
Estofador de 2.ª
Estucador de 2.ª
Fiel de armazém de 2.ª
Fogueiro de 2.ª
Forneiro
Fotocompositor de 2.ª
Fundidor-moldador em caixas de 2.ª

,PSUHVVRU OLWRJUD¿D GH

Marceneiro de 2.ª
Mecânico de madeiras de 2.ª
Montador de 2.ª
Motorista de ligeiros de 1.ª
Motorista de pesados de 2.ª
Operador de computadores de 2.ª
Operador de máquinas auxiliares principal
Pasteleiro de 2.ª
Pedreiro/trolha de 2.ª
Perfurador de fotocomposição de 2.ª
Pintor de 2.ª
Pintor de móveis de 2.ª
Polidor de móveis de 2.ª

,PSUHVVRUWLSRJUi¿FRGH

Marceneiro de 1.ª
Mecânico de madeiras de 1.ª
Monitor de CAO de 2.ª
Montador de 1.ª
Motorista de pesados de 1.ª
Operador de computador de 1.ª
Pasteleiro de 1.ª
Pedreiro/trolha de 1.ª
Perfurador de fotocomposição de 1.ª
Pintor de 1.ª
Pintor-decorador de 3.ª
Pintor de lisos (madeira) de 3.ª
Pintor de móveis de 1.ª
Polidor de móveis de 1.ª
Revisor de 2.ª

6HUUDGRUGHVHUUDGH¿WDGH

Serralheiro civil de 2.ª
Serralheiro mecânico de 2.ª
Teclista monotipista de 2.ª
Tractorista
Transportador de 2.ª

6HUUDGRUGHVHUUDGH¿WDGH

Serralheiro civil de 1.ª
Serralheiro mecânico de 1.ª
Teclista monotipista de 1.ª
Tradutor de 2.ª
Transportador de 1.ª

Nível XIV

Nível XIII

Ajudante de acção directa de 2.ª
Ajudante de acção educativa de 1.ª
Ajudante de estabelecimento de apoio a pessoas com de-

Ajudante de acção directa de 3.ª
Ajudante de acção educativa de 2.ª
Ajudante de estabelecimento de apoio a pessoas com de-

¿FLrQFLDGH

¿FLrQFLDGH

Ajudante de farmácia do 1.º ano.
Amassador
Auxiliar de actividades ocupacionais com cinco anos de
bom e efectivo serviço
Auxiliar de educação com cinco anos de bom e efectivo
serviço
Bate-chapas de 2.ª
Batedor de ouro em folha de 2.ª
Bordadeira (tapeçarias) de 2.ª
Caixeiro de 2.ª
Canalizador (picheleiro) de 2.ª
Carpinteiro de 2.ª
Carpinteiro de limpos de 2.ª
Carpinteiro de tosco ou cofragem de 2.ª
Cobrador
Compositor manual de 2.ª
Compositor mecânico (linotipista) de 2.ª
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Auxiliar de acção médica de 1.ª
Auxiliar de actividades ocupacionais
Auxiliar de educação
Bate-chapas de 3.ª
Bordadeira (tapeçarias) de 3.ª
Caixa de balcão
Caixeiro de 3.ª
Canalizador (picheleiro) de 3.ª
Capataz (CC)
Carpinteiro de 3.ª
Carpinteiro de limpos de 3.ª
Carpinteiro de tosco ou cofragem de 3.ª
Compositor manual de 3.ª
Compositor mecânico (linotipista) de 3.ª
Costureiro de encadernação de 1.ª
Cozinheiro de 3.ª
Operador de processamento de texto principal
(OHFWULFLVWD R¿FLDO GH

Empregado de armazém
Encadernador de 3.ª
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ção

Encadernador-dourador de 3.ª
Encarregado de emprego protegido e empresas de inserEscriturário de 3.ª
Estofador de 3.ª
Estucador de 3.ª
Fogueiro de 3.ª
Fundidor-moldador em caixas de 3.ª

Operador manual de 2.ª

3UpR¿FLDOGRDQR (/ 

Recepcionista de 1.ª
Restaurador de folhas de 2.ª
Sapateiro.
Telefonista de 1.ª
Nível XVI

,PSUHVVRUWLSRJUi¿FRGH

Marceneiro de 3.ª
Montador de 3.ª
Motorista de ligeiros de 2.ª
Operador de máquinas agrícolas
Operador de máquinas auxiliares de 1.ª
Operador de máquinas (de encadernação ou de acabamentos) de 1.ª
Operador manual de 1.ª
Pasteleiro de 3.ª
Pedreiro/trolha de 3.ª
Pintor de 3.ª
Pintor de móveis de 3.ª
Polidor de móveis de 3.ª
Prefeito
Projeccionista
Recepcionista principal
Restaurador de folhas de 1.ª
6HUUDGRUGHVHUUDGH¿WDGH

Serralheiro civil de 3.ª
Serralheiro mecânico de 3.ª
Teclista monotipista de 3.ª
Telefonista principal
Transportador de 3.ª
Tratador ou guardador de gado

Abastecedor
Ajudante de cozinheiro até cinco anos
Ajudante de motorista
Ajudante de padaria
Auxiliar de acção médica de 3.ª
Auxiliar de laboratório
Barbeiro
Bilheteiro
Caseiro
Chegador ou ajudante de fogueiro
Contínuo de 1.ª
Costureiro de encadernação de 3.ª
Empregado de balcão até cinco anos
Empregado de mesa até cinco anos
Empregado de refeitório até cinco anos
Estagiário de operador de máquinas auxiliares
Estagiário do 1.º ano (ADM)
Guarda ou guarda-rondista de 1.ª
Maqueiro
Operador de máquinas (de encadernação ou de acabamentos) de 3.ª
Operador manual de 3.ª
Operador de processamento de texto de 2.ª
Porteiro de 1.ª
3UpR¿FLDOGRDQR (/ 

Recepcionista de 2.ª
Restaurador de folhas de 3.ª
Telefonista de 2.ª

Nível XV

Ajudante de acção educativa de 3.ª
Ajudante de cozinheiro com mais de 5 anos de bom e
efectivo serviço
Ajudante de estabelecimento de apoio a pessoas com de-

Nível XVII

Ajudante do 2.º ano (EL)
Arrumador
Contínuo de 2.ª
Empregado de quartos/camaratas/enfermarias
Engomador
Estagiário de recepcionista

¿FLrQFLDGH

Ajudante de enfermaria
Ajudante de ocupação
Auxiliar de acção médica de 2.ª
Capataz
Costureira/alfaiate
Costureiro de encadernação de 2.ª
Operador de processamento de texto de 1.ª
Empregado de balcão com mais de cinco anos de bom e
efectivo serviço
Empregado de mesa com mais de cinco anos de bom e
efectivo serviço
Empregado de refeitório com mais de cinco anos de bom
e efectivo serviço
Estagiário do 2.º ano (ADM)
Operador de computador estagiário
Operador de máquinas auxiliares de 2.ª
Operador de máquinas (de encadernação ou de acabamentos) de 2.ª

*XDUGDGHSURSULHGDGHVRXÀRUHVWDO

Guarda ou guarda-rondista de 2.ª

+RUWHOmRRXWUDEDOKDGRUKRUWRÀRUtFROD

Jardineiro
Lavadeiro
Porteiro de 2.ª
Roupeiro
Trabalhador agrícola
Trabalhador auxiliar (serviços gerais) com mais de cinco
anos de bom e efectivo serviço
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Nível XVIII

Ajudante do 1.º ano (EL)
Estagiário do 3.º e 4.º anos (HOT)
Praticante do 2.º ano (CC, FARM, MAD e MET)
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Praticante dos 3.º e 4.º anos (GRAF).
Servente (CC)
Trabalhador auxiliar (serviços gerais) até cinco anos de
serviço

ANEXO V

Tabela de retribuições mínimas
(de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015)

Nível XIX

Tabela A

Estagiário (LAV e ROUP)
Estagiário do 1.º e 2.º anos (HOT)
Praticante do 1.º ano (CC, FARM, MAD e MET)
Praticante do 1.º e 2.º anos (GRAF)

Nível
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

Nível XX

Aprendiz do 2.º ano (CC, EL, HOT, LAV e ROUP, MAD,
MET e PAN)
Aprendiz do 2.º e 3.º anos (GRAF)
Auxiliar menor
Paquete de 17 anos
Nível XXI

Aprendiz do 1.º ano (CC, EL, GRAF, HOT, LAV e
ROUP, MAD, MET e PAN)
Paquete de 16 anos

Notas:
1- Os trabalhadores de apoio (ajudante de acção directa, ajudante de
acção educativa, ajudante de estabelecimento de apoio a pessoas com de¿FLrQFLDDX[LOLDUGHDFomRPpGLFD TXHVHHQFRQWUHPSRVLFLRQDGRVQDFDtegoria de 1.ª mantêm essa categoria e a actual retribuição, acedendo, no
entanto, ao nível imediatamente superior do anexo IV a partir do momento
em que perfaçam cinco anos de bom e efetivo serviço na actual categoria de
1.º, contados a partir de 1 de Janeiro de 2012.
Os trabalhadores das mesmas carreiras actualmente posicionados na
categoria de 2.ª mantêm a referida categoria, progredindo, sem alteração

QRPLQDOGHFDWHJRULDDRQtYHOLPHGLDWDPHQWHVXSHULRUGRDQH[R,9DR¿P

de cinco anos de bom e efetivo serviço nessa categoria, e progredindo à
categoria de 1.ª após cinco anos de bem e efetivo serviço no nível referido.
As admissões para estas carreiras serão efectuadas para a categoria de
ingresso de 3.ª
2- Os trabalhadores ajudante de cozinheiro que, contados desde 1 de
Janeiro de 2012, perfaçam cinco anos de bom e efectivo serviço, ascendem
automaticamente a ajudante de cozinheiro com mais de cinco anos.
Os trabalhadores ajudante de cozinheiro com menos de cinco anos de
serviço mantém essa categoria e actual retribuição, acedendo ao nível imediatamente superior do anexo IV, a partir do momento que perfaçam cinco
anos de bom e efetivo serviço na actual categoria, contados a partir de 1 de
Janeiro de 2012.
As admissões para esta carreira são efectuadas para a nova categoria
de ingresso.
3- Os trabalhadores auxiliares de serviços gerais que, a partir de 1 de
Janeiro de 2012, perfaçam cinco anos de bom e efetivo serviço serão remunerados pelo nível XVII do anexo IV.
4- Os trabalhadores com a categoria de ajudante de acção directa , que
tenham acordado o horário de trabalho normal semanal de quarenta horas,
têm direito à retribuição correspondente aos níveis respectivos da tabela A
do anexo V, acrescida de 8,1 %.
5- Os trabalhadores com as categorias de ajudante de acção educativa,

DMXGDQWHGHHVWDEHOHFLPHQWRGHDSRLRDSHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDDMXGDQWH

de ocupação e auxiliar de acção médica, que tenham acordado o horário de
trabalho normal semanal de quarenta horas, têm direito à retribuição correspondente aos níveis respectivos da tabela A do anexo V, acrescida de 5,3 %.
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Valores em euros
1 177
1 098
1 035
987
937
889
840
793
746
698
650
607
563
527
517
513
509
505

Tabelas B

Níveis

Anos de
serviço

1- Professores do 2.º
e 3.º ciclos do ensino
básico e secundário
SUR¿VVLRQDOL]DGR

Valores em euros
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

26 ou mais
de 23 a 25
de 20 a 22
de 16 a 19
de 13 a 15
de 9 a 12
de 4 a 8
de 1 a 3
0

3 028
2 382
2 035
1 920
1 855
1 707
1 473
994
840

2- Professores dos 2.º e
3.º ciclos ensino básico
e secundário

SUR¿VVLRQDOL]DGRVFRP

bacharelato
Valores em euros
2 491
2 292
1 920
1 855
1 707
1 473
1 359
994
840
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2XWURVSURIHVVRUHVGRHFLFORVGRHQVLQREiVLFRHGRHQVLQRVHFXQGiULR

Valores
em euros

Níveis

Grau académico/anos de serviço

I

3URIHVVRUHVGRHFLFORVGRHQVLQREiVLFRHHQVLQRVHFXQGiULRSUR¿VVLRQDOL]DGRVHP

1 731

II

3URIHVVRUHVGRHFLFORVGRHQVLQREiVLFRHHQVLQRVHFXQGiULRSUR¿VVLRQDOL]DGRVHP

1 477

III

3URIHVVRUHVGRHFLFORVGRHQVLQREiVLFRHHQVLQRVHFXQGiULRQmRSUR¿VVLRQDOL]DGR

1 387

IV

3URIHVVRUHVGRHFLFORVGRHQVLQREiVLFRHHQVLQRVHFXQGiULRSUR¿VVLRQDOL]DGRVHP

1 348

V

3URIHVVRUHVGRHFLFORVGRHQVLQREiVLFRHHQVLQRVHFXQGiULRQmRSUR¿VVLRQDOL]DGR

1 208

grau superior e com 20 ou mais anos de serviço
grau superior e mais de 15 anos

VI
VII

com habilitação própria, de grau superior e mais de 10 anos
grau superior e mais de 10 anos

com habilitação própria, grau superior mais de 5 anos
Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário com mais
de 25 anos

3URIHVVRUHVGRHFLFORVGRHQVLQREiVLFRHHQVLQRVHFXQGiULRQmRSUR¿VVLRQDOL]DGR

com habilitação própria, sem grau superior e mais de 10 anos

1 193
1 155

3URIHVVRUHVGRHFLFORVGRHQVLQREiVLFRHHQVLQRVHFXQGiULRQmRSUR¿VVLRQDOL]DGR

com habilitação própria, de grau superior
VIII

IX

3URIHVVRUHVGRHFLFORVGRHQVLQREiVLFRHHQVLQRVHFXQGiULRSUR¿VVLRQDOL]DGRVHP

grau superior e mais de 5 anos
Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário com mais
de 20 anos
Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário com mais
de 15 anos

1 137

1 081

3URIHVVRUHVGRHFLFORVGRHQVLQREiVLFRHHQVLQRVHFXQGiULRSUR¿VVLRQDOL]DGRVHP

grau superior
X

XI
XII
XIII

Níveis
I
II
III

3URIHVVRUHVGRHFLFORVGRHQVLQREiVLFRHHQVLQRVHFXQGiULRQmRSUR¿VVLRQDOL]DGR

com habilitação própria, sem grau superior e mais de 5 anos
Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário com mais
de 10 anos
Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos ensino básico e ensino secundário com mais de 5
anos

3URIHVVRUHVGRHFLFORVGRHQVLQREiVLFRHHQVLQRVHFXQGiULRQmRSUR¿VVLRQDOL]DGR

com habilitação própria, sem grau superior
Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário

Anos de
serviço
26 ou mais
de 23 a 25
de 20 a 22

4- Educadores de
infãncia e profesores
com licenciatura
SUR¿VVLRQDOL]DGRV

Valores em euros
2 546
1 927
1 810

IV
V
VI
VII
VIII
IX

5- Educadores de
infância e professores
do ensino básico com
habilitação
Valores em euros
2 492
1 883
1 762
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de 16 a 19
de 13 a 15
de 9 a 12
de 4 a 8
de 1 a 3
0

960

840
819
766

1 649
1 480
1 400
1 146
993
840

1 605
1 448
1 345
1 098
971
833
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6- Restantes educadores e professores sem funções docentes, com funções educativas
Níveis
I
II
III

IV

V

VI

VII

VIII

Grau académico/anos de serviço
Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 26 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 26 anos
Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 26 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 26 ano
Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 25 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 25 anos
Professores com grau superior e mais de 25 anos
Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 20 anos
Professores com 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 20 anos
Professores com grau superior e mais de 20 anos
Educadores de estabelecimento com grau superior e mais de 25 anos
Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 25 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 25 anos
Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 15 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 15 anos
Professores com grau superior e mais de 15 anos
Educadores de estabelecimento com grau superior e mais de 20 anos
Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 20 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 20 anos
Professores sem grau superior e mais de 25 anos
Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 25 anos
Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 10 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 10 anos
Professores com grau superior e mais de 10 anos
Educadores de estabelecimento com grau superior e mais de 15 anos
Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 15 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 15 anos
Professores sem grau superior e mais de 20 anos
Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 20 anos
Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 5 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 5 anos
Professores com grau superior e mais de 5 anos
Educadores de estabelecimento com grau superior e mais de 10 anos
Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 10 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 10 anos
Professores sem grau superior e mais de 15 anos
Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 15 anos
Educadores de estabelecimento com grau superior
Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 5 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 5 anos
Professores sem grau superior e mais de 10 anos
Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 10 anos
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Valores
em euros
1 208
1 151
1 136

1 078

959

867

765

721
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IX

X

Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar.
Professores com grau superior
Professores sem grau superior e mais de 5 anos
Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 5 anos
Educadores de infância sem curso, com diploma
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma
Professores sem grau superior
Educadores de estabelecimento sem grau superior
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, com diploma para as povoações rurais
Professores autorizados do 1.º ciclo do ensino básico
Educadores de infância autorizados

696

634

Notas:

 $SURJUHVVmRQDFDUUHLUDGRVHGXFDGRUHVGHLQIkQFLDHSURIHVVRUHVGRFLFORGRHQVLQREiVLFRFRPKDELOLWDomRSUR¿VVLRQDOHOLFHQFLDWXUDTXHVHQmR

encontrem no exercício efectivo de funções docentes tem por limite máximo o nível IV da tabela B 4.

 $SURJUHVVmRQDFDUUHLUDGRVHGXFDGRUHVGHLQIkQFLDHSURIHVVRUHVGRFLFORGRHQVLQREiVLFRFRPKDELOLWDomRSUR¿VVLRQDOTXHVHQmRHQFRQWUHPQR

exercício efectivo de funções docentes tem por limite máximo o nível IV da tabela B 5.
3) Será suspensa a contagem de tempo de serviço dos educadores e professores a que se referem as tabelas B-1, B-2, B-3, B-4, B-5 e B-6 da presente
convenção, para efeitos de progressão na carreira, durante o período de dois anos a contar da data da publicação da presente convenção, ou durante o período
de suspensão da mesma contagem em vigor para os professores e educadores abrangidos pelo Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância e
Professores do Ensino Básico e Secundário ao serviço do Estado ou de outras pessoas colectivas públicas, se superior àquele.
Tal suspensão não será aplicável aos trabalhadores docentes abrangidos pela tabela B-1, B-2, B-4 e B-5, durante a permanência no nível IX - menos de
um ano de serviço.
4) Os montantes retributivos constantes das tabelas B 4 e B 5 são aplicáveis aos professores e educadores, enquanto se mantiverem no exercício efectivo
de funções docentes, devendo aplicar-se o disposto nos números 1 e 2 quando cessarem funções dessa natureza.
5) Salvo estipulação em contrário, nomeadamente constante de contrato de comissão de serviço, o trabalhador que exerça funções de direcção ou de
FRRUGHQDomRWpFQLFDVHUiUHPXQHUDGRSHORQtYHOLPHGLDWDPHQWHVXSHULRUDRSUDWLFDGRHPFDGDLQVWLWXLomRSDUDDFDWHJRULDSUR¿VVLRQDOGHTXHDTXHOHpWLWXODU

6) Salvo estipulação em contrário, nomeadamente constante de contrato de comissão de serviço, o trabalhador que exerça funções de direcção pedagógica será remunerado com um acréscimo de 80 (oitenta) euros sobre o montante da retribuição base.
7) Cessando o exercício de funções de direcção ou coordenação técnica, bem como as de direcção pedagógica, seja por iniciativa do trabalhador seja por
iniciativa da instituição, os trabalhadores referidos nos números anteriores passarão a ser remunerados pelo nível correspondente à sua situação na carreira

SUR¿VVLRQDO
 $VUHPXQHUDo}HVPtQLPDVFRUUHVSRQGHQWHVjVSUR¿VV}HVHFDWHJRULDVSUR¿VVLRQDLVHQTXDGUDGDVQRVQtYHLV;,;D;;,GRDQH[R,9VmRDVUHVXOWDQWHV

da aplicação do disposto no artigo 273.º do Código do Trabalho.
9) O presente CCT substitui a convenção publicada no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 15, de 22 de Abril de 2011, alterada pela deliberação
da comissão paritária publicada no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 44, de 29 de Novembro de 2013.

Lisboa, 20 de Julho de 2015.
Pela Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade - CNIS:
João Carlos Gomes Dias, mandatário.
José Manuel Henriques Cera Casaleiro, mandatário.
Henrique Manuel de Queirós Pereira Rodrigues, mandatário.
Pela FNSTFPS - Federação Nacional dos Sindicatos dos
Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais:
António Macário Monteiro, mandatário.
Orlando Sérgio Machado Gonçalves, mandatário.
Júlio Miguens Constâncio Velez, mandatário.

Declaração
Para os devidos efeitos se declara que são constituintes
da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em
Funções Públicas e Sociais, os seguintes sindicatos:
Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte.
Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Centro.
Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas.
Luís Pedro Correia Pesca, pela comissão executiva.
'HSRVLWDGR HP  GH DJRVWR GH  D À  GR OLYUR

n.º 11, com o n.º 103/2015, nos termos do artigo 494.º do
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro.
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