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Pela AIBA - Associação dos Industriais de Bolachas e 
Afins:

Alice Chaves, mandatária.
César Sá Esteves, mandatário.

Pela COFESINT - Confederação de Sindicatos da Indús-
tria, Energia e Transportes em representação dos seguintes 
sindicatos filiados:

Sindeq - Sindicato Democrático da Energia, Química, 
Têxtil e Industrias Diversas;

Sitemaq - Sindicato da Mestrança e Marinhagem da Ma-
rinha Mercante, Energia e Fogueiros de Terra;

FE - Federação dos Engenheiros;

José Luís Carapinha Rei, mandatário.

Depositado em 25 de junho de 2014, a fl. 154, do livro n.º 
11, com o n.º 76/2014, nos termos do artigo 494.º do Código 
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro.

Acordo de empresa entre a CEFOSAP - Centro de 
Formação Sindical e Aperfeiçoamento Profissional 
e o SITESE - Sindicato dos Trabalhadores e Técni-

cos de Serviços

CAPÍTULO I

Âmbito, vigência, revisão e denúncia

Cláusula 1.ª

Área e âmbito

1- O presente acordo de empresa, adiante designado por 
AE, aplica-se em todo o território nacional e obriga, por um 
lado, o Centro de Formação Sindical e Aperfeiçoamento 
Profissional - CEFOSAP responsável por promover ativida-
des de formação profissional para valorização dos recursos 
humanos, designadamente seminários, estágios ou ações de 
formação profissional propriamente ditas e, de ora em diante 
designado abreviadamente por centro, e, por outro lado, os 
trabalhadores ao seu serviço representados pela associação 
sindical outorgante.

2- Estima-se que o presente acordo se aplique a 46 traba-
lhadores.

Cláusula 2.ª

Vigência e revisão

1- Este acordo entra em vigor cinco dias após a sua pu-
blicação no Boletim do Trabalho e Emprego e é válido por 
3 anos.

2- As tabelas salariais têm a vigência de 1 ano, produzindo 
efeitos a partir de 1 de Janeiro de cada ano.

3- Não havendo denúncia, o AE será prorrogado automati-

camente por períodos de 1 ano até à sua denúncia por qual-
quer das partes.

CAPÍTULO II

Recrutamento, admissão, formação e carreira 
profissional

SECÇÃO I

Recrutamento

Cláusula 3.ª

Objetivos

A atividade de recrutamento e seleção do pessoal do cen-
tro deverá obedecer às regras constantes do presente AE, 
com vista à prossecução dos seguintes objetivos:

a) Correta adequação dos efetivos humanos aos planos de 
atividades anuais e de médio prazo do centro;

b) Objetividade no estabelecimento das condições de aces-
so a cada uma das funções e nos procedimentos subsequen-
tes para o seu preenchimento efetivo;

c) Preenchimento das diversas funções por candidatos que 
reúnam os requisitos considerados adequados ao seu eficaz 
desempenho.

Cláusula 4.ª

Princípios gerais

O recrutamento e seleção de pessoal para o centro serão 
feitos, em obediência aos seguintes princípios gerais:

a) Definição prévia do perfil de cada função;
b) Preferência qualitativa pelo recrutamento interno atento 

o estabelecido na alínea seguinte;
c) Recurso externo sempre que não exista pessoal que re-

úna os requisitos indispensáveis ao normal desempenho da 
função;

d) As admissões serão feitas, em regra, para o posiciona-
mento no escalão correspondente ao início de carreira, sem 
prejuízo no disposto na alínea seguinte;

e) A administração do centro, reconhecida a necessidade 
funcional e o perfil adequado do candidato, poderá autorizar 
o recrutamento para o posicionamento num escalão superior.

Cláusula 5.ª

Recrutamento interno

1- Sem prejuízo da liberdade de o empregador efetuar ad-
missões diretas do exterior, o preenchimento de postos de 
trabalho faz-se prioritariamente por recrutamento interno, 
podendo concorrer em igualdade de condições os trabalha-
dores com vínculo permanente e os trabalhadores contrata-
dos a termo. 

2- Aos trabalhadores admitidos para qualquer um dos pos-
tos de trabalho a preencher ser-lhes-á aplicado o período 
experimental previsto na lei e correspondente às funções a 
desempenhar.
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3- Durante o período experimental, qualquer das partes 
poderá tomar a iniciativa do regresso à situação anterior.

4- Os trabalhadores que já tenham vínculo ao centro man-
têm a mesma retribuição até que sejam confirmados na nova 
situação, após o que terão direito à diferença salarial desde o 
início do período experimental.

5- A abertura de concurso para o preenchimento de pos-
tos de trabalho é precedida de divulgação interna por ordem 
de serviço ou por outro meio idóneo, com as indicações das 
condições e requisitos necessários à candidatura e do proces-
so de seleção.

Cláusula 6.ª

Condições específicas de admissão

1- As condições específicas de admissão, no que respeita 
às exigências académicas e profissionais, são as que se en-
contram previstas no anexo II.

2- São condições de preferência de admissão, possuir a 
formação profissional adequada ao posto de trabalho e a cer-
tificação profissional.

3- Os trabalhadores abrangidos por este AE serão reclas-
sificados de harmonia com as suas funções, nas carreiras/
categorias constantes do anexo II.

SECÇÃO II

Formação

Cláusula 7.ª

Princípios gerais

1- O centro desenvolverá a formação dos trabalhadores 
ao seu serviço, visando o seu desenvolvimento integral nos 
aspetos profissional e social, numa perspetiva de formação 
permanente.

2- A formação ministrada sob responsabilidade do centro 
terá como objetivo prioritário a aquisição ou atualização de 
conhecimentos profissionais com vista à elevação do nível 
de desempenho, individual e global, compatível com as exi-
gências e responsabilidades cometidas ao centro.

Cláusula 8.ª

Crédito de tempo e condições de aplicação

1- O centro deve assegurar a todos os trabalhadores o di-
reito a 35 horas anuais de formação certificada, que se vence 
no dia 1 de Janeiro de cada ano civil.

2- No caso de o centro não fornecer formação certificada, 
com a duração mínima referida no número anterior, o traba-
lhador mantém esse direito, devendo a formação ter corres-
pondência com a atividade prestada ou respeitar as qualifica-
ções em tecnologia de informação e comunicação, segurança 
e saúde no trabalho ou em línguas estrangeiras.

3- O trabalhador pode acumular os créditos anuais de for-
mação até ao máximo de 2 anos, caso esta não seja assegu-
rada pelo empregador, para utilizar em cursos ou ações de 
formação, mediante comunicação prévia de 10 dias ou na 
data em que tenha conhecimento da sua admissão.

4- O crédito de horas para formação é referido ao período 

normal de trabalho, confere o direito a retribuição e conta 
como tempo de serviço efetivo.

5- No caso de cessação do contrato de trabalho, o trabalha-
dor tem direito a receber a retribuição correspondente ao nú-
mero mínimo anual de horas de formação que não lhe tenha 
sido proporcionado, ou ao crédito de horas para formação de 
que seja titular à data da cessação.

SECÇÃO III

Carreira profissional

Cláusula 9.ª

Categorias e carreiras profissionais

1- Os trabalhadores deverão ser enquadrados nas catego-
rias e carreiras profissionais, constantes do anexo II do pre-
sente AE, de acordo com as funções efetivamente desempe-
nhadas.

2- Poderão ser criadas outras carreiras/categorias profis-
sionais, sem prejuízo da sua equiparação, para efeitos de 
remuneração, às carreiras e categorias referidas no número 
anterior, mediante parecer da comissão paritária.

3- Na criação de outras carreiras/categorias profissionais 
atender-se-á sempre à natureza ou exigência dos serviços a 
prestar, ao grau de responsabilidade e à hierarquia das fun-
ções efetivamente exercidas pelos seus titulares. 

4- A progressão nas carreiras/categorias far-se-á em fun-
ção da avaliação de desempenho do trabalhador, de acordo 
com os critérios definidos no regulamento interno publicado 
em anexo ao presente AE.

SECÇÃO IV

Serviços não compreendidos no contrato de trabalho

Cláusula 10.ª

Prestação de serviços não compreendidos no contrato de trabalho

1- Sem prejuízo do exercício da atividade correspondente 
à carreira/categoria profissional respetiva, quando o interesse 
do serviço o exija, o trabalhador poderá ser temporariamente 
encarregado pela hierarquia da execução de tarefas não com-
preendidas no objeto do contrato, desde que não implique 
diminuição da retribuição, nem modificação substancial da 
posição do trabalhador.

2- Quando aos serviços temporariamente desempenhados, 
nos termos do número anterior, corresponder um tratamento 
mais favorável, o trabalhador terá direito ao mesmo.

SECÇÃO V

Trabalhador-estudante

Cláusula 11.ª

Trabalhador-estudante

1- Considera-se trabalhador-estudante aquele que presta 
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uma atividade sob autoridade e direção de outrem e que fre-
quenta qualquer nível de educação escolar, incluindo cursos 
de pós-graduação, mestrado ou doutoramento em instituição 
de ensino, ou ainda curso de formação profissional ou pro-
grama de ocupação temporária de jovens com duração igual 
ou superior a seis meses.

2- O presente regime é regulado pela lei em vigor sobre 
esta matéria.

CAPÍTULO III

Igualdade e não discriminação

Cláusula 12.ª

Direito à igualdade no acesso a emprego e no trabalho

O trabalhador ou candidato a emprego tem direito a 
igualdade de oportunidades e de tratamento no que se refere 
ao acesso ao emprego, à formação e promoção ou carreira 
profissionais e às condições de trabalho, não podendo ser 
privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer 
direito ou isento de qualquer dever em razão, nomeadamen-
te, de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado ci-
vil, situação familiar, situação económica, instrução, origem 
ou condição social, património genético, capacidade de tra-
balho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, 
origem étnica ou raça, território de origem, língua, religião, 
convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical.

Cláusula 13.ª

Prevenção do assédio e violência no local de trabalho

Sem prejuízo de outras obrigações, o centro proíbe e con-
dena qualquer ato de violência no local de trabalho, avalian-
do e acompanhando todas as ocorrências.

CAPÍTULO IV

Vínculos contratuais

Cláusula 14.ª

Contrato de trabalho

O contrato de trabalho observa a forma escrita devendo 
designadamente indicar: 

a) Nome ou denominação e domicílio ou sede dos contra-
entes;

b) Modalidade de contrato e respetivo prazo ou duração 
previsível, quando aplicável;

c) Atividade contratada, carreira e categoria;
d) Local e período normal de trabalho;
e) Data da celebração do contrato e a do início dos seus 

efeitos;
f) O valor e a periodicidade da retribuição;
g) O número da apólice de seguro de acidentes de trabalho 

e a identificação da entidade seguradora;
h) O instrumento de regulamentação coletiva aplicável.
2- Cada contrato de trabalho tem dois exemplares, deven-

do ambos ser assinados e cada folha ser rubricada por cada 
uma das partes, ficando um exemplar no processo do traba-
lhador e o outro na posse do trabalhador.

Cláusula 15.ª

Comissão de serviço

1- Podem ser exercidos em comissão de serviço os cargos 
de administração ou equivalentes, os de direção dependentes 
da administração e as funções de secretariado pessoal relati-
vas aos titulares desses cargos.

2- Podem também ser exercidos em regime de comissão 
de serviço, os seguintes cargos e ou funções, os quais exi-
gem uma especial relação de confiança por parte dos órgãos 
dirigentes do centro:

a) Coordenadores;
b) Chefias de serviço.
3- As comissões de serviço terão a duração mínima de 3 

anos, podendo ser renovadas por iguais períodos de tempo.

Cláusula 16.ª

Contrato de trabalho a termo resolutivo

1- A celebração de contratos de trabalho a termo só é ad-
mitida para fazer face a necessidades temporárias do centro 
que não possam ser satisfeitas por outra forma e apenas pelo 
período estritamente necessário à satisfação dessas necessi-
dades.

2- Consideram-se, nomeadamente, necessidades temporá-
rias do centro:

a) Substituição direta ou indireta de trabalhador ausente 
ou que, por qualquer motivo, se encontre temporariamente 
impedido de trabalhar;

b) Substituição direta ou indireta de trabalhador suspenso 
por motivo de instauração de processo disciplinar ou em re-
lação ao qual esteja pendente em juízo acção de apreciação 
da licitude de despedimento;

c) Substituição direta ou indireta de trabalhador em situa-
ção de licença sem retribuição;

d) Substituição de trabalhador a tempo completo que passe 
a prestar trabalho a tempo parcial por período determinado;

e) Acréscimo excecional de atividade do centro;
f) Execução de tarefa ocasional ou serviço determinado 

precisamente definido e não duradouro.
3- Sem prejuízo do disposto no número 1, só podem ser ce-

lebrados contratos de trabalho a termo incerto nas situações 
referidas nas alíneas a) e) e f) do número anterior.

Cláusula 17.ª

Teletrabalho

1- Nos termos da legislação em vigor o trabalhador pode 
passar a trabalhar em regime de teletrabalho, com autoriza-
ção expressa do conselho de administração e mediante acor-
do escrito, por períodos prorrogáveis de 6 meses até ao limite 
de 2 anos.

2- O trabalhador deve velar pela conservação e pela boa 
utilização do equipamento e não pode receber ou enviar ma-
terial ilegal pela internet.

2076



Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 25, 8/7/2014

3- É da responsabilidade do empregador a adoção e im-
plementação das medidas que considere necessárias para a 
segurança do software, a segurança de dados e da utilização 
do equipamento com fins exclusivamente profissionais.

4- O acordo referido no número 1 pode cessar por decisão 
de qualquer das partes durante os primeiros 30 dias da sua 
execução.

5- Quando seja admitido um trabalhador para o exercício 
de funções no regime de teletrabalho, deve ser, desde logo, 
acordada a atividade que este exercerá aquando da cessação 
do referido regime.

6- Gozam de preferência para o exercício de funções em 
regime de teletrabalho, os trabalhadores portadores de de-
ficiência ou que tenham responsabilidades familiares espe-
cíficas.

7- Sempre que o teletrabalho seja realizado no domicílio 
do trabalhador, as visitas ao local de trabalho só podem ter 
por objeto o controlo da atividade laboral e dos respetivos 
equipamentos; podendo apenas ser efetuadas entre as nove e 
as dezanove horas, mediante comunicação prévia não infe-
rior a 24 horas, na presença do trabalhador ou de pessoa por 
ele designada.

8- O trabalhador pode requerer ao empregador a aplica-
ção do regime de teletrabalho, pelos períodos previstos nesta 
cláusula, nas seguintes situações:

a) Trabalhador com filhos, adotados ou enteados de idade 
inferior a 12 anos;

b) Trabalhador que tenha a seu cargo familiares incapaci-
tados;

c) Trabalhador-estudante.
9- Cessado o acordo pelo período por que foi estipulado, 

o trabalhador tem direito a retomar a prestação de trabalho, 
nos termos em que o vinha fazendo antes da mudança de 
situação, não podendo por isso ser prejudicado nas suas re-
galias e direitos.

CAPÍTULO V

Prestação do trabalho

SECÇÃO I

Princípios gerais

Cláusula 18.ª

Regulamentação do trabalho

Compete ao centro fixar os termos em que deve ser pres-
tado o trabalho, dentro dos limites decorrentes do contrato 
de trabalho e das normas que o regem e, de entre elas, as 
constantes do presente AE.

Cláusula 19.ª

Local de trabalho

1- O trabalhador deve realizar a prestação no local de tra-
balho contratualmente definido.

2- Na falta de definição, o local de trabalho será a sede ou 

qualquer delegação ou pólo para que o trabalhador haja sido 
expressamente contratado.

3- O trabalhador encontra-se adstrito às deslocações ine-
rentes ao exercício das suas funções ou indispensáveis à sua 
formação profissional.

SECÇÃO II

Deslocações em serviço dos trabalhadores

Cláusula 20.ª

Deslocações ao serviço do CEFOSAP

Os trabalhadores que tenham de se deslocar em serviço 
para fora da localidade em que se situa o respetivo local de 
trabalho têm direito a ser reembolsados das despesas ineren-
tes à referida deslocação, de acordo com o estabelecido no 
anexo I do presente AE.

SECÇÃO III

Duração do trabalho

Cláusula 21.ª

Conceitos

1- O período normal de trabalho diário corresponde ao 
número de horas de trabalho que o trabalhador se obriga a 
prestar em cada dia. 

2- O período normal de trabalho semanal é o número de 
horas de trabalho que, por semana, o trabalhador se obriga 
a prestar.

3- Intervalo de descanso é a interrupção da jornada de tra-
balho diária, de duração não inferior a uma hora, nem supe-
rior a duas, de modo a que os trabalhadores não prestem mais 
de cinco horas de trabalho consecutivo.

Cláusula 22.ª

Horários de trabalho

1- Dentro dos condicionalismos estabelecidos neste AE e 
na lei, o centro pode efetuar alterações ao horário de trabalho 
e estabelecer os seguintes tipos de horários:

a) Horário fixo - as horas de início e termo dos períodos 
diários de trabalho são iguais em todos os dias da semana, e 
encontram-se previamente fixados;

b) Horário flexível - aquele em que as horas de início e 
termo dos períodos de trabalho e de descanso diários são mó-
veis, havendo, porém, períodos de permanência obrigatória. 

Cláusula 23.ª

Registo de entradas e saídas

1- O centro procederá aos registos de entrada e saída do 
pessoal, podendo, para o efeito, e no estrito cumprimento da 
lei, utilizar os meios que entender mais adequados.

2- É expressamente proibido ao trabalhador efetuar quais-
quer entradas ou saídas das instalações do centro sem proce-
der ao seu registo, independentemente da motivação e dura-
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ção subjacentes às mesmas.

Cláusula 24.ª

Período diário e semanal de trabalho

O período normal de trabalho será de 35 horas semanais 
e 7 horas diárias. 

Cláusula 25.ª

Regime de adaptabilidade

1- Sempre que a duração média do trabalho semanal exce-
da a duração prevista na cláusula 24.ª, o período normal de 
trabalho diário pode ser aumentado até ao limite de mais 2 
horas, sem que a duração de trabalho semanal exceda as 45 
horas.

2- No caso previsto no número anterior, a duração média 
do período normal de trabalho semanal não pode ser superior 
a 45 horas num período de referência de dois meses. 

3- A duração média do trabalho prevista nos números ante-
riores deve ser apurada por referência a períodos de 6 meses.

4- As horas de trabalho prestado em regime de adaptabili-
dade do período de trabalho normal serão compensadas com 
a redução do horário normal em igual número de horas ou 
por opção do trabalhador por redução em meios-dias ou dias 
inteiros, sem prejuízo do direito ao subsídio de refeição.

5- As horas de trabalho prestado em regime de adaptabili-
dade do período normal de trabalho diário que excedam as 2 
horas, serão pagas como horas de trabalho suplementar.

6- Se a média das horas de trabalho semanal prestadas no 
período de referência fixado no número 2 for inferior ao pe-
ríodo normal de trabalho previsto na cláusula 24.ª por razões 
não imputáveis ao trabalhador, considerar-se-á saldado, a 
favor deste, o período de horas não prestado.

7- Havendo trabalhadores pertencentes ao mesmo agrega-
do familiar, a organização do tempo de trabalho tomará sem-
pre em conta esse facto, dando prioridade a pelo menos um 
dos trabalhadores na dispensa do regime previsto.

Cláusula 26.ª

Banco de horas

1- Por acordo escrito entre o centro e os trabalhadores vi-
sados, pode ser criado um banco de horas que obedecerá aos 
princípios e regras que se indicam:
Princípios:

 – Exequibilidade;
 – Boa fé;
 – Equilíbrio;
 – Justo.
Regras:

1- A iniciativa do acordo pode ser do centro e/ou do tra-
balhador.

2- Quando for da iniciativa do centro: (havendo acordo).
2.2- O período normal de trabalho diário pode ser aumen-

tado até 3 horas diárias e pode atingir 50 horas semanais.
2.3- O banco de horas só pode ser utilizado até 180 horas 

anuais (ano civil).
2.4- A compensação do trabalho prestado em acréscimo, 

do horário de trabalho, é compensado por:
a) Redução do tempo de trabalho, devendo o centro avisar 

o trabalhador com 3 dias úteis de antecedência, salvo caso de 
força maior, devidamente justificado;

b) Em regra, salvo autorização do diretor, a utilização do 
período de redução do tempo de trabalho, deverá ser gozado 
no prazo de 90 (noventa) dias;

c) Verificando-se a impossibilidade de redução do tem-
po de trabalho no ano civil a que respeita, a compensação 
far-se-á por pagamento como trabalho suplementar, com o 
acréscimo de 100 % sobre o valor do salário hora, ou por 
redução do tempo de trabalho a acordar com o trabalhador 
no decurso do primeiro trimestre do ano civil seguinte àquele 
a que respeita.

2.5- O centro que pretenda utilizar o banco de horas, deve-
rá avisar o trabalhador com a antecedência de 5 dias, salvo se 
acordar com o trabalhador período diferente.

3- Quando for da iniciativa do trabalhador: (havendo acordo).
3.1- O período normal de trabalho pode ser aumentado ou 

reduzido até 3 horas por dia, não podendo ultrapassar as 50 
horas semanais nem podendo ser inferior a 30 horas sema-
nais.

3.2- O trabalhador que pretenda utilizar o período de re-
dução do tempo de trabalho, cujo gozo estará dependente do 
acordo do centro, deverá comunicar a sua intenção com, pelo 
menos, 5 dias de antecedência.

4- Salvo autorização do diretor a utilização do período de 
redução do tempo de trabalho não pode ser cumulada com o 
período de férias.

5- A utilização do banco de horas poderá ser iniciada com 
acréscimo do tempo de trabalho ou com a redução do mes-
mo.

Cláusula 27.ª

Trabalho suplementar

1- Considera-se trabalho suplementar todo aquele que é 
prestado fora do período normal de trabalho a que o traba-
lhador está adstrito.

2- Cada trabalhador não poderá prestar mais de 175 horas 
de trabalho suplementar por ano. 

3- O trabalhador que presta trabalho suplementar em dia 
útil, em dia de descanso semanal complementar ou em fe-
riado, tem direito a descanso compensatório remunerado, 
correspondente a 25 % das horas de trabalho suplementar 
realizadas.

4- O descanso compensatório a que se refere o número an-
terior, vence-se quando perfaça um número de horas igual ao 
período normal de trabalho diário e deve ser gozado nos 90 
dias seguintes.

5- O trabalhador que presta trabalho suplementar impedi-
tivo do gozo do descanso diário tem direito a descanso com-
pensatório remunerado equivalente às horas de descanso em 
falta, a gozar num dos três dias úteis seguintes.

6- O trabalhador que presta trabalho em dia de descanso 
semanal obrigatório tem direito a um dia de descanso com-
pensatório remunerado, a gozar num dos três dias úteis se-
guintes.
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7- O descanso compensatório é marcado por acordo entre 
trabalhador e o centro ou, na sua falta, pelo centro.

Cláusula 28.ª

Isenção de horário

1- Poderão prestar trabalho em regime de isenção de horá-
rio os trabalhadores que o centro entenda que devam laborar 
neste regime nos termos da legislação em vigor.

2- A isenção de horário de trabalho pode compreender as 
seguintes modalidades:

a) Não sujeição aos limites máximos dos períodos normais 
de trabalho;

b) Aumento do período normal de trabalho, diário ou se-
manal;

c) Observância dos períodos normais de trabalho acordados.
3- A isenção não prejudica o direito ao dia de descanso se-

manal e complementar, aos feriados obrigatórios, ao descan-
so diário e a outros dias de descanso legalmente concedidos.

4- Os trabalhadores referidos nos números anteriores têm 
direito a um subsídio que não será inferior ao valor corres-
pondente a uma hora de trabalho suplementar por dia.

Cláusula 29.ª

Trabalho noturno

1- Considera-se período de trabalho noturno, o compreen-
dido entre as 22h00 de um dia e as 7h00 do dia seguinte.

2- Considera-se também como noturno, o trabalho suple-
mentar prestado depois das 7h00, por trabalhador noturno, 
desde que em prolongamento do período normal de trabalho.

3- Sempre que o trabalho noturno, suplementar ou não, tenha 
o seu início ou término em horas em que não haja transportes 
coletivos habitualmente utilizados pelo trabalhador, o centro su-
portará as despesas do meio de transporte alternativo possível.

4- Poderá ainda ser dispensado, a seu pedido, o trabalha-
dor com mais de 25 anos de antiguidade no serviço ou com 
mais de 50 anos de idade.

5- O trabalhador que preste serviço noturno contínua ou 
alternadamente deve, antes da sua colocação e posteriormen-
te, com periodicidade não superior a um ano, ser submetido 
a exame médico gratuito e sigiloso, realizado por médico da 
sua escolha, destinado a avaliar o seu estado de saúde.

Cláusula 30.ª 

Registo

O centro deve manter um registo que permita apurar o 
número de horas de trabalho prestadas pelo trabalhador, por 
dia e por semana, com indicação da hora de início e de termo 
do trabalho.

CAPÍTULO VI

Suspensão da prestação de trabalho

SECÇÃO I

Descanso semanal

Cláusula 31.ª

Descanso semanal

1- Os trabalhadores abrangidos por este AE têm direito, 
nos termos legais, a um dia de descanso semanal obrigatório, 
que será o domingo.

2- Os trabalhadores têm direito a um dia de descanso se-
manal complementar, além do dia de descanso semanal le-
galmente obrigatório, e que será o sábado.

3- O dia de descanso complementar pode ser gozado, total 
ou parcialmente, à segunda-feira mediante acordo escrito en-
tre o centro e os trabalhadores envolvidos.

4- Aos trabalhadores do mesmo agregado familiar será 
proporcionado o descanso semanal nos mesmos dias.

Cláusula 32.ª

Intervalos de descanso

O período normal de trabalho diário deverá ser interrom-
pido por um período de descanso de uma hora, de modo que 
os trabalhadores não prestem mais de cinco horas de trabalho 
consecutivo.

SECÇÃO II

Feriados

Cláusula 33.ª

Feriados

1- Na sede do centro, bem como na sua delegação e pólos, 
serão observados os seguintes feriados:

1 de Janeiro;
Sexta-Feira Santa;
Domingo de Páscoa;
25 de Abril;
1 de Maio;
10 de Junho;
15 de Agosto;
8 de Dezembro;
25 de Dezembro.

2- Na sede do centro será observado o feriado municipal 
de Lisboa. Na delegação e pólos serão gozados os feriados 
municipais das localidades respetivas.

3- Por decisão do conselho de administração, poderá ser 
concedida tolerância de ponto nos dias 24 e 31 de Dezembro, 
de cada ano civil, ou outro dia que se entenda conveniente.

SECÇÃO III

Férias

Cláusula 34ª

Período anual de férias

1- Os trabalhadores têm direito, em cada ano civil, a um 
período mínimo de férias de 22 dias úteis.

2- A duração do período de férias é aumentada no caso de 
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o trabalhador não ter faltado ou ter apenas faltas justificadas 
no ano a que as férias se reportam, nos seguintes termos:

a) 3 dias de férias, até uma falta ou 2 meios dias;
b) 2 dias de férias, até duas faltas ou 4 meios dias;
c) 1 dia de férias, até três faltas ou 6 meios dias.
3- Para efeitos do número 2 são equiparados às faltas os 

dias de suspensão do contrato de trabalho por facto respei-
tante ao trabalhador.

4- O gozo da licença em situação de risco clínico duran-
te a gravidez, licença por interrupção de gravidez, licença 
parental em qualquer das modalidades, licença por adoção 
e licença parental complementar em qualquer das modalida-
des, bem como o crédito de horas legalmente estabelecido 
para a atividade sindical não afetam o aumento da duração 
do período de férias previsto no número 2.

5- O aumento do período de férias previsto no número 2 
não tem consequências no montante do subsídio de férias.

6- O trabalhador pode renunciar parcialmente ao direito a 
férias, recebendo a retribuição e o subsídio respetivos, sem 
prejuízo de ser assegurado o gozo efetivo de 20 dias úteis de 
férias.

Cláusula 35.ª

Férias no ano da admissão

1- 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.

2- No caso de sobrevir o termo do ano civil antes de decor-
rido o prazo referido no número anterior ou antes de gozado 
o direito a férias, pode o trabalhador usufruí-lo até 30 de Ju-
nho do ano civil subsequente.

3- Da aplicação do disposto nos números anteriores não 
pode resultar para o trabalhador o direito ao gozo de um pe-
ríodo de férias, no mesmo ano civil, superior a 30 dias úteis.

Cláusula 36.ª

Férias nos contratos com duração inferior a seis meses

1- Os trabalhadores cujo contrato de trabalho não atinja a 
duração de seis meses têm direito a gozarem 2 dias úteis de 
férias por cada mês completo de duração do contrato.

2- Para efeitos da determinação do mês completo contam-
-se todos os dias, seguidos ou interpolados, em que foi pres-
tado trabalho.

3- Nos contratos a termo cuja duração total não atinja seis 
meses, o gozo das férias tem lugar no momento imediata-
mente anterior ao da cessação, salvo acordo das partes.

Cláusula 37.ª

Marcação das férias

1- As férias podem ser gozadas seguida ou interpolada-
mente, não podendo um dos períodos ser inferior a 10 dias 
úteis de férias.

2- Sem prejuízo dos casos de necessidade de serviço devi-
damente fundamentada, não pode ser imposto ao trabalhador 
o gozo interpolado das férias a que tem direito.

3- As férias devem ser marcadas de acordo com os inte-
resses das partes, sem prejuízo de se assegurar, em todos os 
casos, o regular funcionamento dos serviços.

4- Na falta de acordo, as férias são fixadas pelo diretor, 
entre 1 de Maio e 31 de Outubro.

5- O mapa de férias, com indicação do início e termo dos 
períodos de férias de cada trabalhador, deve ser elaborado 
até 15 de Abril e afixado desde esta data até 31 de Outubro, 
não podendo o mesmo ser alterado sem o prévio acordo dos 
trabalhadores, salvo o disposto nas cláusulas 39.ª e 40.ª do 
presente AE.

6- O mapa de férias deve ser aprovado pelo diretor do cen-
tro.

Cláusula 38.ª

Preferência na marcação das férias

1- Na fixação das férias serão rateados, se necessário, os 
meses mais pretendidos, de modo a beneficiar alternadamen-
te cada trabalhador, em função dos períodos gozados nos 
dois anos anteriores.

2- Os cônjuges, bem como as pessoas que vivam em união 
de facto ou economia comum nos termos previstos em le-
gislação específica, têm direito a gozar férias em idêntico 
período, salvo se houver prejuízo grave para o centro.

Cláusula 39.ª

Interrupção por facto imputável ao trabalhador

1- As férias são interrompidas por verificação de ocor-
rência que determine o direito a licença por parentalidade, 
devendo os restantes dias ser gozados após o termo daquele 
período.

2- As férias são igualmente interrompidas por motivo de 
doença do trabalhador.

3- Os dias de férias não gozados em virtude da interrupção 
prevista no número anterior devem ser gozados, em momen-
to a acordar, até 30 de abril do ano seguinte.

Cláusula 40.ª

Interrupção por conveniência de serviço

1- Por razões imperiosas e imprevistas, decorrentes do 
funcionamento dos serviços, pode ser determinada a inter-
rupção das férias do trabalhador.

2- A interrupção das férias confere ao trabalhador o direi-
to:

a) Ao pagamento das despesas de transporte efetuadas 
com o seu regresso;

b) A uma indemnização até ao montante das ajudas de cus-
to por inteiro, relativas aos dias de férias não gozados nos 
termos da tabela em vigor para as deslocações no continente, 
salvo se outra mais elevada for de atribuir ao trabalhador, 
no caso de este demonstrar inequivocamente prejuízos su-
periores.

3- Os dias de férias não gozados deverão sê-lo até ao final 
do 1.º trimestre do ano civil imediato ou, mediante acordo, 
até ao termo desse mesmo ano.

4- O despacho que determine a interrupção das férias é da 
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competência do diretor do centro e deve ser devidamente 
fundamentado.

Cláusula 41.ª

Alteração das férias

1- É aplicável à alteração das férias o disposto nos restan-
tes artigos desta secção, com exceção do número 2 da cláu-
sula anterior.

2- A alteração das férias, por iniciativa do centro, confe-
re ao trabalhador o direito a ser indemnizado pelo montante 
dos prejuízos que, com a mesma, tenha comprovadamente 
suportado.

Cláusula 42.ª

Efeitos da suspensão do contrato de trabalho por impedimento 
prolongado

1- No ano da suspensão do contrato de trabalho por impedi-
mento prolongado respeitante ao trabalhador, havendo impos-
sibilidade total ou parcial do gozo do direito a férias já venci-
do, o trabalhador tem direito à retribuição correspondente ao 
período de férias não gozado e ao respetivo subsídio de férias.

2- No ano em que ocorra a cessação do impedimento pro-
longado, o trabalhador tem direito às férias nos termos pre-
vistos na lei. 

3- No caso de sobrevir o termo do ano civil antes de de-
corrido o prazo previsto na lei ou antes de gozado o direito a 
férias, pode o trabalhador usufruí-lo até 30 de junho do ano 
civil subsequente. 

4- Cessando o contrato durante ou após o impedimento 
prolongado respeitante ao trabalhador este tem direito à re-
tribuição e ao subsídio de férias correspondente ao tempo de 
serviço prestado no ano do início da suspensão do contrato 
de trabalho.

Cláusula 43.ª

Efeitos da cessação do contrato de trabalho

1- Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador tem di-
reito a receber:

a) A retribuição e o subsídio correspondente ao período de 
férias vencido no início do ano da cessação e não gozado;

b) A retribuição e respetivo subsídio correspondentes a um 
período de férias proporcional ao tempo de serviço prestado 
no ano da cessação.

2- Quando a cessação respeite a contrato de trabalho cuja 
duração não seja superior a 12 meses, o cômputo total das 
férias ou da correspondente retribuição a que o trabalhador 
tenha direito não pode exceder o proporcional ao período 
anual de férias tendo em conta a duração do contrato.

SECÇÃO IV

Faltas

Cláusula 44.ª

Conceito de falta

1- Considera-se falta a ausência do trabalhador durante a 

totalidade ou parte do período diário de presença obrigatória 
no serviço, bem como a não comparência em local a que o 
mesmo deva deslocar-se por motivo de serviço.

2- No caso dos horários flexíveis, considera-se como falta:
a) A ausência do trabalhador a pelo menos um dos perío-

dos de permanência obrigatória definidos no horário;
b) O período de tempo em débito, apurado no final de cada 

período de aferição.
3- Nos casos de ausência do trabalhador por períodos infe-

riores ao período de trabalho a que está obrigado, os respeti-
vos tempos são adicionados para determinação dos períodos 
normais de trabalho diário em falta.

4- Não serão considerados na noção de falta os atrasos de 
entrada iguais ou inferiores a 20 minutos diários, desde que 
não excedam, adicionados, sessenta minutos por mês, sendo 
repostos no próprio dia por extensão, em igual tempo, do 
período normal de trabalho.

5- Todos os atrasos superiores aos períodos de tempo es-
tipulados no número anterior são considerados falta nos ter-
mos da lei.

Cláusula 45.ª

Forma de comunicação e confirmação de faltas

As faltas, quando previsíveis, são comunicadas e 
confirmadas eletronicamente, com a antecedência de pelo 
menos três dias, devendo juntar-se logo para o efeito, e sem-
pre que possível, o respetivo documento comprovativo.

CAPÍTULO VII

Retribuição

SECÇÃO I

Atribuições retributivas

Cláusula 46.ª

Princípio

Aos trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, ci-
dadania, território de origem, religião, convicções políticas 
ou ideológicas, abrangidos pelo presente acordo será asse-
gurada uma retribuição do trabalho, segundo a quantidade, 
natureza e qualidade, observando-se o princípio de que para 
trabalho igual salário igual, nos termos do presente AE, de 
forma a garantir uma existência condigna.

Cláusula 47.ª

Retribuição

1- Considera-se retribuição, nos termos do presente AE, a 
remuneração a que o trabalhador tem direito como contra-
partida do seu trabalho.

2- O trabalhador tem direito ao pagamento de subsídio de 
férias e de Natal, em montantes iguais ao que aufere mensal-
mente pela prestação do seu trabalho.

3- A retribuição mensal devida aos trabalhadores pelo seu 
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período normal de trabalho, é a constante das tabelas sala-
riais que constituem o anexo III do presente AE.

4- O centro entregará aos trabalhadores um documento 
comprovativo e discriminado da retribuição.

5- A retribuição deverá ser paga até ao último dia útil de 
cada mês.

Cláusula 48.ª

Cálculo do valor/hora

Para efeitos do presente AE, o valor de retribuição será 
calculado segundo a fórmula:

(Rm × 12) : (52 × n)
em que Rm é o valor da retribuição mensal da categoria 
profissional respetiva e n o período normal de trabalho se-
manal.

Cláusula 49.ª

Subsídio de Natal

1- Os trabalhadores abrangidos por este AE têm direito a 
receber um subsídio de valor igual a um mês de retribuição, 
o qual lhes será pago com a retribuição paga em Novembro.

2- Os trabalhadores que não tenham concluído um ano de 
serviço até 31 de Dezembro receberão, com base no referido 
subsídio, a importância proporcional aos meses de serviço 
prestado nesse ano.

3- No caso de cessação do contrato de trabalho o traba-
lhador terá direito a um subsídio de Natal proporcional aos 
meses de serviço prestados nesse ano.

4- No ano de admissão o trabalhador terá direito a um sub-
sídio de Natal proporcional aos meses de serviço prestados 
nesse ano.

5- Os trabalhadores que tiverem utilizado períodos de li-
cença sem retribuição receberão a título de subsídio de natal, 
uma quantia proporcional aos meses de serviço que hajam 
prestado durante o ano em que gozaram a referida licença.

Cláusula 50.ª

Retribuição do período de férias e subsídio

1- O trabalhador no período de férias tem direito a uma 
retribuição igual à que receberia se estivesse em serviço efe-
tivo, com exceção do subsídio de refeição e do abono para 
falhas.

2- Além da retribuição mencionada no número anterior, o 
trabalhador tem direito a um subsídio de férias de montante 
idêntico, que será pago de uma só vez no mês de Junho.

3- O período de férias relevantes, em cada ano civil, para 
efeitos de abono do subsídio de férias não pode exceder 22 
dias úteis.

4- No ano de admissão, os trabalhadores têm direito a um 
subsídio de férias igual à retribuição correspondente ao perí-
odo de férias a que tenham direito.

Cláusula 51.ª

Retribuição durante a comissão de serviço

Os trabalhadores que exerçam funções em regime de co-

missão de serviço têm direito a auferir a retribuição prevista 
no anexo IV, o qual faz parte integrante do presente AE.

Cláusula 52.ª

Trabalho noturno

1- O trabalho noturno é retribuído com um acréscimo de 
25 % relativamente à retribuição de trabalho equivalente 
prestado durante o dia.

2- Em alternativa ao acréscimo referido no número ante-
rior, podem as partes acordar numa redução equivalente do 
período normal de trabalho.

Cláusula 53º

Trabalho suplementar

O trabalho suplementar é pago de acordo com o previsto 
na legislação aplicável que estiver em vigor.

SECÇÃO II

Abonos e subsídios

Cláusula 54.ª

Subsídio de refeição

1- A todos os trabalhadores é atribuído, por dia de trabalho 
efetivamente prestado, um subsídio de almoço, de montante 
a fixar em conjunto com as tabelas salariais, que constituem 
o anexo III do presente AE, propondo-se um valor de 6,41 €, 
para o corrente ano.

2- Para efeitos do disposto no número anterior, o direito 
ao subsídio de refeição efetiva-se sempre que o trabalhador 
preste, no mínimo, 3h30 diárias de trabalho.

3- Os trabalhadores em regime de tempo parcial têm direi-
to ao subsídio de refeição, previsto nos números anteriores, 
exceto quando o período normal de trabalho diário seja in-
ferior a 5 horas, caso em que é calculado em proporção ao 
respetivo período normal de trabalho semanal.

CAPÍTULO VIII

Conciliação da vida familiar e profissional

Cláusula 55.ª

A conciliação da vida familiar e profissional rege-se pelo 
disposto neste AE e no regulamento interno em anexo. 

CAPÍTULO IX

Regime disciplinar

Cláusula 56.ª

Poder disciplinar

1- O centro tem poder disciplinar sobre os trabalhadores 
que se encontrem ao seu serviço.

2- O poder disciplinar é exercido pelo centro, nos termos 
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da lei aplicável.
3- O poder disciplinar exerce-se mediante processo disci-

plinar, salvo no caso de repreensão verbal.

Cláusula 57.ª

Sanções

1- Sem prejuízo de aplicação de outras sanções previstas 
na legislação em vigor aplicável, as sanções punitivas das 
infrações disciplinares são as seguintes:

a) Repreensão verbal;
b) Repreensão registada;
c) Sanção pecuniária;
d) Perda de dias de férias;
e) Suspensão do trabalho com perda de retribuição e de 

antiguidade;
f) Despedimento com justa causa.
2- A aplicação das sanções disciplinares deverá aten-

der à natureza e gravidade da infração, ao grau de culpa, 
ao comportamento do trabalhador à sua personalidade e às 
condições particulares de serviço em que o trabalhador possa 
ter-se encontrado no momento da infração e às demais cir-
cunstâncias do caso.

3- A averiguação das infrações disciplinares será efetuada 
nos termos do disposto na lei aplicável.

CAPÍTULO X

Cessação do contrato de trabalho

Cláusula 58.ª

Remissão

A cessação do contrato de trabalho no centro rege-se pelo 
disposto na lei.

CAPÍTULO XI

Protecção social

Cláusula 59.ª

Regime de segurança social

O centro e os trabalhadores estão obrigados a contribuir 
para o regime geral da segurança social.

CAPÍTULO XII

Segurança e saúde no trabalho

Cláusula 60.ª

Princípios gerais

1- Todos os trabalhadores do centro têm direito a prestar o 
trabalho em condições de segurança e saúde.

2- O centro é obrigado a assegurar aos trabalhadores 
condições de segurança e saúde em todos os aspetos relacio-
nados com o trabalho, devendo para isso, organizar todas as 

atividades de segurança e saúde que visem a prevenção dos 
riscos profissionais e a promoção da saúde dos trabalhadores.

3- Para efeitos do disposto no número anterior, o centro 
desenvolverá todas as medidas necessárias tendo em conta as 
políticas, os princípios e as técnicas previstas na lei.

4- Para aplicação das medidas necessárias, o centro deve-
rá assegurar o funcionamento de um serviço de segurança e 
saúde, interno ou externo, dotado de pessoal certificado e de 
meios adequados e eficazes, tendo em conta os riscos profis-
sionais existentes nos locais de trabalho.

Cláusula 61.ª

Formação em segurança e saúde no trabalho

1- A formação em segurança e saúde no trabalho compre-
ende a realização de ações ou cursos específicos, sempre que 
possível realizados dentro do horário normal.

2- O plano de formação do centro deve prever a integra-
ção de módulos de segurança e saúde no trabalho, em todas 
as ações de formação com duração superior a vinte horas, 
com duração não inferior a 10 % ou a um mínimo de dez 
horas, para cursos de duração superior a cem horas, ou, em 
alternativa, a realização de ações de formação submetidas 
exclusivamente ao tema da segurança e saúde no trabalho 
com a duração mínima de dez horas.

3- A formação promovida pelo centro deve ser obrigatoria-
mente ministrada por técnicos de segurança e saúde no traba-
lho detentores de certificado de aptidão profissional (CAP).

Cláusula 62.ª

Participação dos trabalhadores e seus representantes

1- Os representantes dos trabalhadores devem ser consul-
tados sobre os conteúdos de segurança e saúde constantes do 
plano anual de formação do centro.

2- Os representantes dos trabalhadores devem participar 
na elaboração do plano de emergência interno do centro.

3- Aos representantes dos trabalhadores deve ser entregue 
um exemplar do plano referido no número 2, com todas as 
atualizações e revisões de que venha a ser alvo após a sua 
aprovação.

4- Os representantes dos trabalhadores devem ser consul-
tados no processo de elaboração do relatório anual de ativi-
dade do serviço de segurança e saúde no trabalho.

5- Aos representantes dos trabalhadores deve ser entregue 
cópia do relatório anual final entregue ao delegado conce-
lhio de saúde e ao organismo do ministério responsável pela 
área laboral competente em matéria de segurança e saúde no 
trabalho.

6- Aos representantes dos trabalhadores deve ser facultada 
cópia de qualquer relatório de acidente de trabalho, logo que 
concluído.

Cláusula 63.ª

Vigilância da saúde no trabalho

1- O centro assegurará serviços internos ou externos de 
saúde no trabalho que respeitem o legalmente estabelecido 
sobre a matéria, devendo os mesmos estar dotados dos meios 
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técnicos e humanos, nomeadamente médicos e enfermeiros 
do trabalho, necessários para a execução das tarefas que lhes 
incumbem.

2- O serviço de saúde no trabalho, de carácter essencial-
mente preventivo, tem por finalidade a defesa da saúde dos 
trabalhadores e a vigilância das condições higiénicas do seu 
trabalho.

3- Os trabalhadores ficam obrigados a submeter-se, quan-
do para tal convocados, aos exames de saúde previstos na lei.

4- De forma a ser verificado o estado de saúde dos traba-
lhadores são realizados exames de saúde anuais a todos os 
trabalhadores menores e com idade superior a 50 anos de 
idade e de dois em dois anos para os demais trabalhadores.

5- Os exames de saúde dos trabalhadores decorrerão den-
tro do período normal de trabalho, sem prejuízo da retribui-
ção, qualquer que seja o tempo despendido para o efeito.

6- Os resultados dos exames de saúde referidos no número 
anterior constarão de ficha de modelo aprovado, registados e 
assinados pelo médico e guardados em condições de sigilo.

7- Os exames de saúde realizados no âmbito da medicina 
do trabalho, como atos médicos que são, deverão respeitar 
rigorosamente o princípio do sigilo e da inviolabilidade da 
relação médico-paciente.

Cláusula 64.ª

Prevenção do álcool e drogas

1- Durante o período normal de trabalho, não é permitida a 
venda de bebidas alcoólicas nas instalações da empresa, nem 
o seu consumo, dentro ou fora, das referidas instalações. 

2- O centro, com a participação dos sindicatos do sector, 
deverá promover ações de sensibilização e prevenção contra 
o uso/abuso de álcool e drogas em meio laboral.

3- O centro deve proceder à avaliação de riscos relativos às 
condições de trabalho que poderão potenciar os consumos.

4- O centro deve proporcionar programas de desintoxica-
ção/desabituação de carácter voluntário, em plena integração 
no ambiente de trabalho, aos trabalhadores que desejem sub-
meter-se a tratamento dessa natureza, sem perda de direitos 
enquanto durar o referido tratamento.

5- Para isso o centro, com a participação dos sindicatos 
outorgantes, deve estabelecer protocolos com entidades es-
pecializadas no tratamento das toxicodependências.

Cláusula 65.ª

Prevenção do tabagismo

1- Toda a política de tabagismo deve fazer parte de uma 
abordagem abrangente de promoção da saúde e prevenção 
dos riscos no trabalho devendo, obrigatoriamente, proteger 
e promover a saúde, tanto do trabalhador fumador como do 
trabalhador não fumador em respeito pelos seus direitos.

2- Não é permitida a venda de tabaco nas instalações do 
centro.

3- Não é permitido fumar nas instalações do centro, in-
cluindo sanitários e refeitórios, com exceção das áreas ou 
área que para tal forem especificamente criadas, nos termos 
da lei.

CAPÍTULO XIII

Resolução de conflitos

Cláusula 66.ª

Comissão de resolução de conflitos

1- As partes outorgantes constituirão uma comissão de re-
solução de conflitos (CRC), de composição paritária, com 
competência para dirimir conflitos de trabalho emergentes 
da aplicação do presente acordo.

2- A comissão será composta por três representantes do 
centro e três representantes da parte sindical. A substituição 
de representantes é lícita a todo tempo mas só produz efeitos 
quinze dias após comunicação à outra parte.

3- A CRC é competente para apreciar e dirimir as questões 
emergentes dos contratos de trabalho abrangidos pelo âmbi-
to de aplicação deste acordo.

4- A comissão é convocada por qualquer das partes, 
através de comunicação escrita à contraparte, competindo a 
esta acusar a receção e propor datas para o início das reu-
niões, devendo a primeira reunião ter lugar nos quinze dias 
seguintes àquela receção.

5- A CRC delibera com a presença da totalidade dos seus 
membros. Em caso de falta, a mesma deverá ser justificada à 
comissão e à parte representada, podendo 2/3 dos membros, 
desde que paritários, realizar a reunião. Na impossibilidade 
de realização da mesma devem os membros presentes agen-
dar nova reunião, cuja data será comunicada ao representan-
te ou representantes faltosos.

6- Cada representante dispõe de um voto, sendo as delibe-
rações tomadas por maioria dos votos expressos.

7- A execução das deliberações está sujeita à concordância 
das partes que a devam suportar ou às quais é dirigida.

8- Não havendo concordância nos termos referidos no nú-
mero anterior, a questão poderá ser sujeita a arbitragem vo-
luntária e/ou necessária nos termos legais.

Cláusula 67.ª

Procedimentos de resolução de conflitos

1- As partes outorgantes comprometem-se a privilegiar a 
resolução de conflitos emergentes da celebração, aplicação 
ou revisão do presente acordo, que não sejam presentes ou 
não tenham decisão da comissão de resolução dos conflitos, 
através do recurso a procedimentos de conciliação ou me-
diação.

2- Não sendo possível ou viável a sua resolução pelas vias 
previstas no número anterior, as partes outorgantes assumem 
o compromisso de os submeter à arbitragem, nos termos da 
lei aplicável.

CAPITULO XIV

Comissão paritária
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Cláusula 68.ª

Comissão paritária

1- É criada uma comissão paritária com competência para 
interpretar as disposições do presente AE.

2- A comissão paritária será constituída por dois represen-
tantes da associação sindical signatária deste AE, e por ela 
designados, e por dois representantes do centro.

3- A comissão paritária, só poderá deliberar desde que es-
tejam presentes metade dos membros representantes de cada 
parte outorgante.

4- A comissão reunirá por iniciativa de qualquer dos seus 
membros, da associação sindical signatária ou do centro.

5- As deliberações da comissão são vinculativas para as 
partes e, quando tomadas por unanimidade, consideram-se 
para todos os efeitos como integrando o presente AE, e são 
depositadas e publicadas nos termos legais.

6- A deliberação tomada por unanimidade, uma vez publi-
cada, é aplicável no âmbito de portaria de extensão da con-
venção.

7- As partes outorgantes do presente AE comunicarão reci-
procamente, no prazo de 30 dias a contar da sua entrada em 
vigor, a identificação dos seus representantes na comissão 
paritária, considerando a comissão em funções a partir dessa 
data.

CAPÍTULO XV

Disposições finais

Cláusula 69.ª

Caducidade do acordo coletivo

Em caso de caducidade do presente acordo nos termos 
previstos na lei, as partes acordam que se mantém em vigor 
os efeitos já produzidos nos contratos, no que respeita a: 

a) Remuneração do trabalhador;
b) Categoria e respetiva definição;
c) Duração do tempo de trabalho;
d) Local de trabalho;
e) Férias;
f) Formação profissional;
g) Proteção social.

Cláusula 70.ª

Responsabilidade social

1- O centro obriga-se a diligenciar a progressiva integra-
ção, no âmbito da sua gestão e no desenvolvimento da res-
petiva atividade, das preocupações sociais e ambientais a ela 
inerentes.

2- A responsabilidade social do centro concretiza-se na 
adoção voluntária de medidas que materializem as preocu-
pações supra referidas, nomeadamente:

a) O desenvolvimento da qualidade de emprego;
b) A adequada informação, consulta e participação dos tra-

balhadores;
c) O respeito e promoção de direitos sociais e ambientais;

d) A inovação organizacional;
e) A qualidade dos produtos e serviços.

Cláusula 71.ª

Regulamento interno

O regulamento interno anexo ao presente AE faz parte 
integrante do mesmo.

Cláusula 72.ª

Adesão individual ao contrato

1- Os trabalhadores não filiados na associação sindical ou-
torgante a quem não se aplica o presente AE e pretendam que 
passe a ser-lhes aplicável, deverão comunicá-lo por escrito à 
empresa:

a) No prazo de trinta dias a contar da data da sua publica-
ção, para que os efeitos sejam totais;

b) Em qualquer altura, situação em que aplicação se fará a 
partir da data de adesão.

2- Ao aderir a esta convenção o trabalhador concorda em 
contribuir com 0,7 % da sua retribuição mensal, durante a 
vigência daquela, para a associação sindical outorgante.

3- A empresa enviará ao sindicato as contribuições nos ter-
mos fixados para o envio das quotizações sindicais.

Cláusula 73.ª

Em tudo o que não estiver previsto no presente AE apli-
ca-se o disposto na lei.

ANEXO I

Regulamento interno

CAPÍTULO I

Deslocações em serviço dos trabalhadores

Artigo 1.º

1- As deslocações em serviço deverão ser efetuadas em 
transporte fornecido pelo centro.

2- Na eventualidade de não ser possível utilizar o transpor-
te do centro deverão ser utilizados os transportes públicos.

Artigo 2.º

Deslocações dentro da localidade

Os trabalhadores que tenham de se deslocar em serviço 
dentro da localidade em que se situa o respetivo local de tra-
balho serão reembolsados das despesas impostas pela des-
locação.

Artigo 3.º

Deslocações fora da localidade e para o estrangeiro

1- Os trabalhadores que tenham de se deslocar em serviço 
para fora da localidade em que se situa o respetivo local de 
trabalho e para o estrangeiro têm direito a ser reembolsados 
das inerentes despesas.
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2- Nos dias de partida e chegada a ajuda de custo prevista 
no número 1 do artigo 4.º do presente regulamento interno 
será reduzida a metade se a partida se verificar depois das 
13h00 ou a chegada ocorrer antes daquela hora.

Artigo 4.º

Valor da ajuda de custo diária

1- Quando se desloque em serviço, o trabalhador terá di-
reito a uma ajuda de custo diária, que será paga previamente 
quando for caso disso, nos seguintes termos:

a) Em território português 4 % do 1.º escalão da categoria 
técnico assessor principal da carreira técnica superior;

b) No estrangeiro 5 % do 1.º escalão da categoria técnico 
assessor principal da carreira técnica superior.

2- No que respeita às deslocações em veículo automóvel 
pertencente ao trabalhador, estas só poderão ser efetuadas 
desde que exista acordo prévio entre este e o centro.

3- Nos casos previstos no número anterior, o centro pagará 
ao trabalhador, a título de compensação pela utilização do 
seu veículo automóvel, o valor de 0,36 € por cada quilómetro 
percorrido ao serviço do centro.

CAPÍTULO II

Licença

Artigo 5.º

Licença sem retribuição

1- Ao trabalhador pode ser concedida, a seu pedido e me-
diante autorização do centro, licença sem retribuição, por 
período determinado.

2- A licença sem retribuição pode ser requerida com fun-
damento em razão do interesse do trabalhador ou interesse 
público, e ainda, designadamente, exercício de funções em 
organismos internacionais, ou para a frequência de cursos 
de formação sob responsabilidade de uma instituição de en-
sino ou de formação profissional, ou no âmbito de programa 
específico aprovado por autoridade competente e executado 
sob o seu controlo pedagógico, ou de cursos ministrados em 
estabelecimentos de ensino.

3- A licença prevista no número anterior não poderá ser 
concedida por período inferior a 30 dias nem superior a 2 
anos.

4- A concessão da licença prevista neste artigo depende da 
prévia ponderação da conveniência de serviço.

5- A concessão da licença pode ser recusada pela não veri-
ficação de quaisquer uns dos seguintes requisitos:

a) Ter o trabalhador requerente antiguidade igual ou supe-
rior a três ou cinco anos, consoante a licença a conceder seja 
por período até um ano ou superior, respetivamente;

b) Ter o trabalhador requerido a licença com a antecedên-
cia mínima de 90 dias em relação à data do seu início;

c) Não ter o trabalhador gozado licença da mesma nature-
za nos últimos 36 meses.

6- Os requisitos referidos nas alíneas a) e c) do número 
anterior, não são exigíveis quando a concessão da licença 

vise permitir ao trabalhador acompanhar o cônjuge colocado 
no estrangeiro.

7- A concessão da licença implica para todos os trabalha-
dores, a suspensão do vínculo, sem prejuízo do direito à rein-
tegração nos termos legais e para os trabalhadores em regime 
de comissão de serviço, a suspensão da respetiva comissão.

CAPÍTULO III

Conciliação da vida familiar e profissional

Artigo 6.º

Dispensa para amamentação ou aleitação

1- A mãe que amamenta o filho tem direito a dispensa de 
trabalho para o efeito, durante o tempo que durar a amamen-
tação.

2- No caso de não haver amamentação, desde que ambos 
os progenitores exerçam atividade profissional, qualquer de-
les ou ambos, consoante decisão conjunta, têm direito a dis-
pensa para aleitação, até o filho perfazer um ano.

3- A dispensa diária para amamentação ou aleitação é go-
zada em dois períodos distintos, com a duração máxima de 
uma hora cada, salvo se outro regime for acordado com o 
empregador.

4- No caso de nascimentos múltiplos, a dispensa referida 
no número anterior é acrescida de mais 30 minutos por cada 
gémeo além do primeiro.

Artigo 7.º

Tempo de trabalho

1- O trabalhador com um ou mais filhos menores de 12 
anos tem direito a trabalhar a tempo parcial ou com flexibi-
lidade de horário.

2- O disposto no número anterior aplica-se, independente-
mente da idade, no caso de filho com deficiência.

3- A trabalhadora grávida, puérpera ou lactante tem direito 
a ser dispensada de prestar a atividade em regime de adapta-
bilidade do período de trabalho.

4- O direito referido no número anterior pode estender-se 
aos casos em que não há lugar a amamentação, quando a prá-
tica de horário organizado de acordo com o regime de adap-
tabilidade afete as exigências de regularidade da aleitação.

5- A mãe ou o pai têm direito a condições especiais de 
trabalho, nomeadamente à redução do período normal de 
trabalho em 5 horas semanais, se o menor for portador de 
deficiência ou doença crónica.

Artigo 8.º

Autorização para trabalho a tempo parcial

1- O trabalhador tem direito a trabalhar a tempo parcial nas 
situações definidas no número 5, por período determinado, 
até ao máximo de três anos, findos os quais retomará a pres-
tação de trabalho a tempo inteiro.

2- O período normal de trabalho a tempo parcial, nos ter-
mos do número anterior, pode ser estabelecido entre a me-
tade e dois terços do tempo completo numa situação com-
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parável, e será prestado diariamente, de manhã ou de tarde, 
ou em quatro dias por semana, conforme o requerimento do 
trabalhador.

3- O centro pode recusar a prestação de trabalho a tempo 
parcial com fundamento em razões expressas ligadas ao fun-
cionamento do centro, ou à impossibilidade de substituir o 
trabalhador se este for indispensável.

4- O trabalhador poderá sempre recorrer aos mecanismos 
de resolução de litígios emergentes de contratos de trabalho, 
previsto no capítulo XIII do AE.

5- As situações a que se reporta o número 1 são as seguintes:
a) Trabalhadores com filhos, adotados ou enteados de ida-

de inferior a 12 anos;
b) Trabalhadores que tenham a seu cargo familiares inca-

pacitados;
c) Trabalhadores-estudantes.
6- A prestação de trabalho a tempo parcial cessa no final 

do período por que foi concedida, retomando o trabalhador a 
prestação de trabalho a tempo inteiro.

CAPÍTULO IV

Avaliação de desempenho

Artigo 9.º

Objetivos

A avaliação de desempenho que constitui uma compo-
nente essencial para o alinhamento entre a estratégia e ob-
jetivos do centro, e o papel e objetivos de cada trabalhador, 
tem como finalidade:

a) Avaliar e medir a contribuição efetiva de cada trabalhador;
b) Promover a explicitação clara da contribuição esperada 

de cada trabalhador no período em causa;
c) Considerar a avaliação de objetivos e a avaliação das 

competências;
d) Promover a melhoria de desempenho do trabalhador na 

sua função atual, bem como a preparação e orientação para 
novas exigências ou responsabilidades que se possam pers-
petivar;

e) Identificar um plano de ação baseado nas apreciações 
efetuadas. Daqui, decorrerá a identificação de:

i) Necessidades de desenvolvimento que deverão ser ob-
jeto de melhoria e as ações a desencadear para atingir esse 
objetivo;

ii) Ações de formação específicas, expressando o método 
de aprendizagem aconselhado.

2- As ações de formação sugeridas pelos avaliadores, de-
vidamente fundamentadas, serão objeto de análise e valida-
ção pelo diretor e, se justificadas, serão incluídas no plano de 
formação a submeter anualmente à aprovação do conselho 
de administração. 

Artigo 10.º

Fatores de desempenho

O modelo de avaliação de desempenho contém o con-
junto de fatores de desempenho indicados na grelha de fato-

res que faz parte integrante deste anexo, e que permitem, de 
forma compreensiva e integrada, operacionalizar a estratégia 
do centro, estabelecendo o quadro de referência para a moni-
torização da avaliação contínua de desempenho, quer a nível 
organizacional, quer individual.

Artigo 11.º

Perfis de competências

1- As competências selecionadas, enquadram o conjunto 
de competências-chave que traduzem as necessidades da es-
trutura organizacional, dos processos e funções.

2- O perfil de competências corresponde à seleção de com-
petências universais e específicas que caracterizam a função.

3- O quadro de competências agora selecionadas pode ser 
objeto de substituição ou aumento, caso se verifique, nos 
anos subsequentes, essa necessidade, tendo em consideração 
a evolução da atividade do centro.

Artigo 12.º

Intervenientes

Os intervenientes no processo de avaliação de desempe-
nho são:

1- O avaliado;
2- O avaliador;
3- O diretor do centro;
4- O conselho de administração.

Artigo 13.º

Processo de avaliação

1- O processo de avaliação de desempenho é anual, 
ocorrendo no mês de Março, e tendo por objeto o trabalho 
realizado no ano civil imediatamente anterior.

2- Serão avaliados os trabalhadores com mais de seis me-
ses em exercício de funções, independentemente do seu vín-
culo contratual.

3- Nos casos em que se verifique uma alteração de área 
de um trabalhador, a sua avaliação deverá caber ao superior 
hierárquico que, na altura do processo, tenha mais tempo de 
supervisão.

4- Os trabalhadores são objeto de avaliação e auto avaliação.
5- Cada trabalhador receberá uma nota de avaliação de 1 

a 4 (sendo 1 - insuficiente, 2 - suficiente, 3 - bom e 4 - muito 
bom) resultante da aplicação dos itens considerados no qua-
dro junto ao presente regulamento como anexo V.

Artigo 14.º

Avaliação

1- A avaliação é realizada pelo superior hierárquico e co-
mentada em espaço reservado para o efeito.

2- O avaliado, se assim o entender, poderá fazer uma apre-
ciação sobre a sua avaliação de desempenho em espaço re-
servado para o efeito.

Artigo 15.º

Autoavaliação

1- Cada trabalhador efetuará uma apreciação da sua pró-
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pria atividade, face aos objetivos e níveis de exigência em 
apreciação. 

2- Este regime visa ajustar as expectativas do trabalhador e 
comparar a sua perceção com a dos superiores hierárquicos.

Artigo 16.º

Formulário de avaliação

O formulário de avaliação utilizado é disponibilizado na 
intranet e contempla os seguintes campos: 

a) Identificação do departamento;
b) Identificação do serviço;
c) Designação da função;
d) Missão do departamento ou serviço no centro;
e) Descrição genérica da função;
f) Localização na estrutura (organograma);
g) Relação hierárquica na estrutura;
h) Relação funcional na estrutura;
i) Fatores - Avaliação;
j) Fatores - Fundamentos da avaliação.

Artigo 17.º

Reclamação e recurso

1- Os trabalhadores avaliados que queiram recorrer da sua 
nota devem manifestá-lo formalmente por carta, no prazo de 
cinco dias, após divulgação dos resultados.

2- A direção deverá analisar o recurso e discuti-lo com o 
trabalhador durante uma reunião individual.

Artigo 18.º

Confidencialidade

1- O processo de avaliação de desempenho tem carácter 
confidencial, ou seja, deve ser do estrito conhecimento dos 
intervenientes.

2- Apenas o avaliador e avaliado poderão ter acesso ao res-
petivo processo de avaliação de desempenho.

Artigo 19.º

Evolução nas carreiras profissionais

A evolução nas carreiras profissionais processa-se pelas 
seguintes vias:

a) Progressão, que constitui a mudança para o escalão de 
retribuição superior, dentro da mesma categoria profissional;

b) Promoção, que constitui o acesso, com carácter definiti-
vo, de um trabalhador a categoria superior.

Artigo 20.º

Progressão

1- A progressão consiste na mudança para o escalão ime-
diatamente superior dentro da mesma categoria desde que se 
verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos:

a) 3 anos de permanência no mesmo escalão;
b) Avaliação do desempenho no escalão classificada com 1 

muito bom e 2 bom durante 3 anos consecutivos.

Artigo 21.º

Promoção

1- A promoção consiste na mudança para o primeiro es-
calão da categoria imediatamente superior da respetiva car-
reira.

2- A promoção depende de verificação cumulativa dos se-
guintes requisitos:

a) 4 anos de serviço efetivo na categoria;
b) avaliação de desempenho classificada com 3 muito bom 

e 1 bom durante 4 anos consecutivos;
b) Existência de vaga nos quadros do centro na categoria 

para a qual vai ser promovido.
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ANEXO II

Regulamento de carreiras

Enquadramento profissional

Carreira Categorias Definição de funções Condiçoes de acesso

Técnica superior

Técnico assessor 
principal

Elabora pareceres e efetua estudos de natureza cientifico-técnica na área 
de especialização respetiva; supervisiona e ou realiza estudos e delimita 
as áreas e a metodologia a utilizar; participa em reuniões para análise 
de projetos e programas com vista a coordenar os estudos a empreender 
num, ou vários domínios de especialização; participa na conceção e na 
redação e implementação de projetos, designadamente no âmbito forma-
tivo, económico, financeiro e fiscal.
Licenciatura adequada às funções a exercer.

Experiência profissional comprovada de, pelo menos, 
quatro anos.
Quatro anos de desempenho, três classificados com 
muito bom e um classificado com bom, na categoria 
anterior.

Técnico assessor 
especialista

Elabora pareceres e efetua estudos de natureza cientifico-técnica na área 
de especialização respetiva; supervisiona e ou realiza estudos e delimita 
as áreas e a metodologia a utilizar; participa em reuniões para análise 
de projetos e programas com vista a coordenar os estudos a empreender 
num, ou vários domínios de especialização; participa na conceção e na 
redação e implementação de projetos, designadamente no âmbito forma-
tivo, económico, financeiro e fiscal.
Licenciatura adequada às funções a exercer.

Experiência profissional comprovada de, pelo menos, 
quatro anos.
Quatro anos de desempenho, três classificados com 
muito bom e um classificado com bom, na categoria 
anterior.

Técnico superior 
especialista

Elabora pareceres e efetua estudos de natureza cientifico-técnica na área 
de especialização respetiva. Supervisiona e ou realiza estudos e delimita 
as áreas e a metodologia a utilizar; participa em reuniões para análise 
de projetos e programas com vista a coordenar os estudos a empreender 
num, ou vários domínios de especialização; participa na conceção e reda-
ção e implementação de projetos, designadamente no âmbito formativo, 
económico, financeiro, jurídico e fiscal.

Licenciatura adequada às funções a exercer.
Experiência profissional comprovada de, pelo menos, 
quatro anos.
Quatro anos de desempenho, três classificados com 
muito bom e um classificado com bom, na categoria 
anterior.

Técnico superior Elabora pareceres e efetua estudos de natureza cientifico-técnica na área 
de especialização respetiva. Participa em reuniões para análise de pro-
jetos e programas com vista a coordenar os estudos a empreender num, 
ou vários domínios de especialização; participa na conceção e redação e 
implementação de projetos, designadamente no âmbito formativo, econó-
mico, financeiro, jurídico e fiscal.

Licenciatura adequada às funções a exercer.

Técnico superior 
estagiário

Elabora pareceres e efetua estudos de natureza cientifico-técnica na área 
de especialização respetiva. Participa em reuniões para análise de proje-
tos e programas com vista a coordenar os estudos a empreender num, ou 
vários domínios de especialização; participa na redação e implementação 
de projetos, designadamente no âmbito formativo, económico, financeiro, 
jurídico e fiscal.

Licenciatura adequada às funções a exercer.
O estágio terá a duração máxima de um ano.

Técnica

Técnico principal Elabora pareceres e informações de natureza técnica necessária à consti-
tuição de programas de ação; analisa casos e procede ao acompanhamen-
to e instrução de dossiers técnicos, tendo em conta a legislação em vigor 
e redige as conclusões.

Bacharelato adequado às funções a exercer, e ou expe-
riência profissional comprovada de, pelo menos, quatro 
anos.
Quatro anos de desempenho, três classificados com 
muito bom e um classificado com bom, na categoria 
anterior.

Técnico grau II Analisa casos e procede ao acompanhamento e instrução de dossiers 
técnicos, tendo em conta a legislação em vigor e redige as conclusões. 
Prepara dados para fundamentação e tomada de decisões; aplica 
regulamentação de carácter técnico a casos específicos.

Bacharelato adequado às funções a exercer, e ou expe-
riência profissional comprovada de, pelo menos, quatro 
anos.
Quatro anos de desempenho, três classificados com 
muito bom e um classificado com bom, na categoria 
anterior.

Técnico grau I Analisa casos e procede ao acompanhamento e instrução de dossiers 
técnicos, tendo em conta a legislação em vigor e redige as conclusões. 
Prepara dados para fundamentação e tomada de decisões; aplica 
regulamentação de carácter técnico a casos específicos.

Bacharelato adequado às funções a exercer.

Técnico estagiário Prepara dados para fundamentação e tomada de decisões; aplica regula-
mentação de carácter técnico a casos específicos.

Bacharelato adequado às funções a exercer.
O estágio terá a duração máxima de um ano.
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Técnica
administrativa

Técnico adminis-
trativo principal

Deverá, designadamente, estabelecer prioridades de trabalho específico, 
marcar entrevistas, preparar relatórios e reuniões e redigir as respetivas 
atas e assegurar as comunicações entre o seu superior hierárquico e outras 
pessoas dentro e fora do organismo, ou responsabilizar-se pelo levan-
tamento do relatório e contas, análise de documentos financeiros e sua 
classificação.

Curso de secretariado de direção, curso de contabilida-
de e gestão e ou experiência profissional.
Quatro anos de desempenho, três classificados com 
muito bom e um classificado com bom, na categoria 
anterior.

Técnico adminis-
trativo
grau II

Deverá, entre outras, compor textos, cartas em língua nacional e estran-
geira, saber utilizar diverso equipamento eletrónico e software de apoio 
administrativo ou assegurar e interpretar serviços de apoio contabilístico 
e financeiro, assim como o serviço da área administrativa. Dirigir a tesou-
raria e coordenar os caixas existentes e situações bancárias.

Curso de secretariado de direção, ou 12.º ano com curso 
profissional, e ou experiência profissional adequada.
Quatro anos de desempenho, três classificados com 
muito bom e um classificado com bom, na categoria 
anterior.

Técnico adminis-
trativo
grau I

Entre outras, deverá fazer arquivo de documentos, ocupar-se do preenchi-
mento de formulários oficiais relativos ao organismo; verificar assuntos 
relativos à assiduidade dos trabalhadores: Transcrever e dactilografar 
textos em língua portuguesa e estrangeira e executar movimentos con-
tabilísticos.

12.º ano de escolaridade, bons conhecimentos de inglês 
e francês, formação em informática ao nível de utiliza-
dor de programas, de tratamento de texto e cálculo, e ou 
experiência profissional adequada.

Auxiliar

Auxiliar grau II Realiza, recebe e encaminha chamadas telefónicas, atende o público em 
geral.

9.º ano de escolaridade, ou equivalente.
Quatro anos de desempenho, três classificados com 
muito bom e um classificado com bom, na categoria 
anterior.

Auxiliar grau I Executa tarefas muito simples, normalmente não especificadas, pressu-
pondo apenas uma breve adaptação ao posto de trabalho.

9.º ano de escolaridade ou equivalente.

ANEXO III
Tabelas salariais

2014
Carreira técnica superior Unidade: euros

1.º 
escalão

2.º 
escalão

3.º 
escalão

4.º 
escalão

5.º 
escalão

Técnico assessor 
principal 1 903,00 1 998,00 2 093,00 2 188,00 2 283,50

Técnico assessor 
especialista 1 586,50 1 649,50 1 712,50 1 776,00 1 839,50

Técnico superior 
especialista 1 269,00 1 332,50 1 396,00 1 459,50 1 523,00

Técnico superior 985,50 1 051,00 1 117,00 1 182,50 1 206,00

Técnico superior 
estagiário 789,00

Carreira técnica

1.º
escalão

2.º
escalão

3.º
escalão

4.º
escalão

5.º
escalão

Técnico principal 985,50 1 051,00 1 117,00 1 182,50 1 206,00

Técnico grau II 789,00 841,50 893,50 946,50 998,50

Técnico grau I 592,00 631,00 672,50 710,50 749,50

Técnico estagiário 559,00

Carreira técnica administrativa

1.º
escalão

2.º
escalão

3.º
escalão

4.º
escalão

5.º
escalão

Técnico adminis-
trativo principal 985,50 1 051,00 1 117,00 1 182,50 1 206,00

Técnico adminis-
trativo grau II 789,00 841,50 893,50 946,50 998,50

Técnico adminis-
trativo grau I 694,00 708,00 721,50 731,00 749,50

Carreira auxiliar

1.º
escalão

2.º
escalão

3.º
escalão

4.º
escalão

5.º
escalão

Auxiliar grau II 592,00 638,00 684,00 729,50 775,50

Auxiliar grau I 510,00 525,00 540,00 555,50 571,50

2015
Carreira técnica superior Unidade: euros

1.º
escalão

2.º
escalão

3.º
escalão

4.º
escalão

5.º
escalão

Técnico assessor 
principal 2 010,00 2 110,50 2 210,50 2 311,00 2 412,00

Técnico assessor 
especialista 1 676,00 1 742,50 1 809,00 1 876,00 1 943,00

Técnico superior 
especialista 1 340,50 1 407,50 1 474,50 1 541,50 1 608,50

Técnico superior 1 041,00 1 110,00 1 180,00 1 249,00 1 274,00

Técnico superior 
estagiário 833,50

Carreira técnica

1.º
escalão

2.º
escalão

3.º
escalão

4.º
escalão

5.º
escalão

Técnico principal 1 041,00 1 110,00 1 180,00 1 249,00 1 274,00

Técnico grau II 833,50 889,00 944,00 1 000,00 1 055,00

Técnico grau I 625,50 666,50 710,50 750,50 792,00

Técnico estagiário 590,50
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Carreira técnica administrativa

1.º
escalão

2.º
escalão

3.º
escalão

4.º
escalão

5.º
escalão

Técnico adminis-
trativo principal 1 041,00 1 110,00 1 180,00 1 249,00 1 274,00

Técnico adminis-
trativo grau II 833,50 889,00 944,00 1 000,00 1 055,00

Técnico adminis-
trativo grau I 733,00 748,00 762,00 772,50 792,00

Carreira auxiliar

1.º
escalão

2.º
escalão

3.º
escalão

4.º
escalão

5.º
escalão

Auxiliar grau II 625,50 674,00 722,50 770,50 819,00

Auxiliar grau I 538,50 554,00 570,50 587,00 604,00

2016
Carreira técnica superior Unidade: euros

1.º
escalão

2.º
escalão

3.º
escalão

4.º
escalão

5.º
escalão

Técnico assessor 
principal 2 082,50 2 187,00 2 290,50 2 394,50 2 499,00

Técnico assessor 
especialista 1 736,50 1 805,50 1 874,50 1 944,00 2 013,50

Técnico superior 
especialista 1 389,00 1 458,50 1 528,00 1 597,50 1 666,50

Técnico superior 1 078,50 1 150,00 1 222,50 1 294,00 1 320,00

Técnico superior 
estagiário 863,50

Carreira técnica

1.º
escalão

2.º
escalão

3.º
escalão

4.º
escalão

5.º
escalão

Técnico principal 1 078,50 1 150,00 1 222,50 1 294,00 1 320,00

Técnico grau II 864,00 921,50 978,00 1 036,50 1 093,00

Técnico grau I 648,50 691,00 736,50 778,00 821,00

Técnico estagiário 612,00

Carreira técnica administrativa

1.º
escalão

2.º
escalão

3.º
escalão

4.º
escalão

5.º
escalão

Técnico adminis-
trativo principal 1 078,50 1 150,00 1 222,50 1 294,00 1 320,00

Técnico adminis-
trativo grau II 864,00 921,50 978,00 1 036,50 1 093,00

Técnico adminis-
trativo grau I 759,50 775,00 789,50 800,50 821,00

Carreira auxiliar

1.º
escalão

2.º
escalão

3.º
escalão

4.º
escalão

5.º
escalão

Auxiliar grau II 648,00 698,00 748,50 798,50 848,50

Auxiliar grau I 558,00 574,00 591,00 608,00 625,50

Abono para falhas - O trabalhador com funções de pagamento e ou 
recebimento tem direito a um abono mensal para falhas de 45,00 €.

ANEXO IV
Vencimentos chefias(a)

Chefias Vencimento
(euros)

Coordenador 2 250,00

Chefe de serviço 1 450,00
(a) Em regime de comissão de serviço.

ANEXO V
 
 

AUTO-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

DEPARTAMENTO 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

SERVIÇO 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

DESIGNAÇÃO ATUAL DA FUNÇÃO: __________________________________________________ 
 
 

ENQUADRAMENTO NA ESTRUTURA ATUAL 
 
Direção:  Departamento: 
 
Serviço: Área: 
 
 
Qual a missão do seu Departamento ou Serviço no CEFOSAP? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 
 
Descrição genérica da Função  
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LOCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA ATUAL 
 
                                                                     Organograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administração 

RELAÇÃO HIERÁRQUICA NA ESTRUTURA 
 

Dependência hierárquica  
(categoria / função e nome) 

 
 
 
 
 

Número de colaboradores subordinados diretamente

 
 
 

RELAÇÃO FUNCIONAL NA ESTRUTURA 
 

Dependência funcional  
(categoria / função e nome) 

 
 
 
 
 
 

Número de colaboradores que dependem 
funcionalmente 

 

COMPETÊNCIAS
Considerando o nível e eficácia no desempenho das suas funções durante o ano passado, atribua uma das classificações 

enunciadas, fundamentando-a, o mais objetivamente possível.

Tabela:                                             1    Muito Bom                2    Bom                 3    Suficiente            4    Insuficiente

FATORES/AVALIAÇÃO

FATORES 1 2 3 4

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Conjunto de conhecimentos técnico-práti-
cos que o funcionário revela possuir face 

às exigências da sua função atual.

Excelente nível de co-
nhecimentos no âmbito 
da função e para além 
dela. Não necessita de 
apoio.

Bom nível de conhe-
cimentos permitindo o 
completo domínio das 
exigências da função. 
Raramente necessita de 
apoio.

Conhecimentos aquém 
das exigências da 
função e / ou funções 
relacionadas. Necessita 
de apoio frequente.

Preparação muito insufi-
ciente, quer em termos de 
conhecimentos, quer de 
experiência. Está muito 
aquém das exigências 
da função. Necessita de 
apoio constante.

AVALIAÇÃO

CAPACIDADE DE APERFEIÇOA-
MENTO

Interesse e facilidade em adquirir novos 
conhecimentos, e esforço desenvolvido 
para corrigir pontos menos conseguidos 

de desempenho.

Permanentemente inte-
ressado. Preocupação 
constante de auto-aper-
feiçoamento e de forma 
empenhada.

Muito interessado. Pro-
cura, voluntariamente, e 
com empenho, adquirir 
novos conhecimentos 
e corrigir pontos fracos 
de desempenho.

Pouco interessado. 
Esforça-se pouco 
para adquirir novos 
conhecimentos e para 
corrigir pontos fracos de 
desempenho.

Desinteressado. Não 
faz qualquer esforço 
para adquirir novos 
conhecimentos, nem para 
corrigir pontos fracos de 
desempenho.

AVALIAÇÃO

MÉTODO DE TRABALHO
Capacidade para programar e realizar as 

tarefas que lhe estão atribuídas, de acordo 
com as normas e instruções recebidas.

Espírito altamente 
metódico e ordenado, 
aplicado na realização 
do seu trabalho. Res-
peita escrupulosamente 
as normas de trabalho 
estabelecidas e revela 
preocupação constante 
pela sua divulgação 
junto dos colegas de 
trabalho.

Muito ordenado. 
Boa capacidade para 
organizar, programar e 
realizar o seu trabalho. 
Respeita integralmente 
as normas estabele-
cidas.

Pouco ordenado. 
Revela deficiências de 
organização, progra-
mação e realização do 
seu trabalho. Algumas 
falhas na observância 
das normas de trabalho 
estabelecidas.

Desorganizado. Desor-
denado e sem capacidade 
para programar e executar 
de forma adequada o seu 
trabalho. Falhas graves na 
observância das normas 
de trabalho estabelecidas.

AVALIAÇÃO

QUALIDADE DE TRABALHO
Habilidade e perfeição na execução do 

trabalho dentro dos prazos fixados e a fre-
quência e gravidade dos erros cometidos.

Trabalho de excelente 
qualidade. Erros prati-
camente inexistentes, 
não exigindo qualquer 
controlo.

Trabalho de boa qua-
lidade. Erros esporá-
dicos, sem gravidade, 
raramente exigindo 
controlo.

Trabalho de qualidade 
deficiente. Erros fre-
quentes e com alguma 
gravidade, exigindo 
bastante controlo.

Trabalho de qualidade 
muito deficiente. Erros 
constantes e graves, exi-
gindo controlo perma-
nente.

AVALIAÇÃO
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QUANTIDADE DE TRABALHO
Rapidez de execução e volume de 

trabalho produzido, dentro de parâmetros 
normais estabelecidos (qualidade, higiene 

e segurança, etc.)

Excelente rapidez de 
execução. Excede sem-
pre os índices previstos. 
Excelente volume de 
produção/trabalho.

Rapidez de execução. 
Atinge e excede, com 
frequência, os índices 
previstos. Bom volume 
de produção/trabalho.

Lento. Revela dificulda-
des em cumprir os índi-
ces previstos. Deficiente 
volume de produção/
trabalho.

Excessivamente lento. 
Não cumpre os índices 
previstos. Volume de 
produção/trabalho ina-
ceitável.

AVALIAÇÃO

COOPERAÇÃO E FLEXIBILIDADE
Disponibilidade para cooperar com cole-
gas, hierarquias e serviços, tendo em vista 
satisfazer as necessidades e objetivos do 
CEFOSAP (polivalência, flexibilidade na 
organização do trabalho, etc.) compati-
bilizando estas situações com as do seu 

posto de trabalho.

Excelente espírito de co-
operação, quaisquer que 
sejam as circunstâncias. 
Altamente sensibilizado 
para as necessidades e 
objetivos do CEFOSAP.

Coopera, facilmente, 
de forma voluntária, 
empenhada e espontâ-
nea. Reorganiza o seu 
trabalho para fazer face 
a estas situações. Reve-
la muito interesse pelas 
necessidades e objeti-
vos do CEFOSAP.

Coopera apenas quando 
solicitado, levantando 
sempre algumas dificul-
dades. Não reorganiza o 
seu trabalho para fazer 
face a estas situações. 
Revela desinteresse 
pelas necessidades do 
CEFOSAP.

Recusa qualquer coo-
peração. Revela total e 
completo desinteresse 
pelas necessidades do 
CEFOSAP.

AVALIAÇÃO

INICIATIVA
Capacidade para superar dificuldades, 
procurar soluções válidas e apresentar 
sugestões de melhoria, desenvolver novas 
ideias, processos e/ou métodos de traba-
lho, dentro das possibilidades do CEFO-
SAP.

Revela grande capa-
cidade e segurança na 
resolução de todos os 
tipos de problemas com 
que se depara no desem-
penho da sua função. 
Possui muito boas ca-
pacidades de inovação, 
apresentando sugestões 
/ soluções de grande 
utilidade e oportunidade 
para melhorias globais. 

Ultrapassa, por si só, 
dificuldades menores 
e outras de alguma 
dificuldade: Apresen-
ta com frequência, 
sugestões/soluções 
válidas e participa de 
forma empenhada, nas 
inovações e mudanças 
introduzidas.

Necessita, frequente-
mente, de apoio para 
ultrapassar dificulda-
des elementares, cuja 
resolução está ao seu 
alcance. Ausência de 
soluções / sugestões 
de melhoria, por sua 
própria iniciativa. Co-
loca, por vezes, alguma 
resistência à inovação e 
mudança.

Sem capacidade para 
ultrapassar, por si só, as 
mais pequenas dificulda-
des. Ausência de soluções 
/ sugestões para resolução 
de problemas na sua área. 
Coloca, quase sempre, 
forte resistência à inova-
ção e mudança.

AVALIAÇÃO

FATORES/FUNDAMENTAÇÃO

FATORES

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Conjunto de conhecimentos técnico-práticos que o funcionário revela possuir 

face às exigências da sua função atual.

CAPACIDADE DE APERFEIÇOAMENTO
Interesse e facilidade em adquirir novos conhecimentos, e esforço desenvolvido 

para corrigir pontos menos conseguidos de desempenho.

MÉTODO DE TRABALHO
Capacidade para programar e realizar as tarefas que lhe estão atribuídas, de 

acordo com as normas e instruções recebidas.

QUALIDADE DE TRABALHO
Habilidade e perfeição na execução do trabalho dentro dos prazos fixados e a 

frequência e gravidade dos erros cometidos.

QUANTIDADE DE TRABALHO
Rapidez de execução e volume de trabalho produzido, dentro de parâmetros 

normais estabelecidos (qualidade, higiene e segurança, etc.)

COOPERAÇÃO E FLEXIBILIDADE
Disponibilidade para cooperar com colegas, hierarquias e serviços, tendo em 

vista satisfazer as necessidades e objetivos do CEFOSAP (polivalência, flexibi-
lidade na organização do trabalho, etc.) compatibilizando estas situações com as 

do seu posto de trabalho.

INICIATIVA
Capacidade para superar dificuldades, procurar soluções válidas e apresentar su-
gestões de melhoria, desenvolver novas ideias, processos e/ou métodos de traba-
lho, dentro das possibilidades do CEFOSAP.

Colaborador:
Nome: ______________________________________________________
Assinatura: ____________________________  Data:___________
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

 

 

DEPARTAMENTO 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

SERVIÇO 
 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

DESIGNAÇÃO ATUAL DA FUNÇÃO: __________________________________________________ 
 
 

ENQUADRAMENTO NA ESTRUTURA ATUAL 
 
Direção:  Departamento: 
 
Serviço: Área: 
 
 
Qual a missão do seu Departamento ou Serviço no CEFOSAP? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 
 
Descrição genérica da Função  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAÇÃO HIERÁRQUICA NA ESTRUTURA 
 

Dependência hierárquica  
(categoria / função e nome) 

 
 
 
 
 

Número de colaboradores subordinados diretamente

 
 
 

RELAÇÃO FUNCIONAL NA ESTRUTURA 
 

Dependência funcional  
(categoria / função e nome) 

 
 
 
 
 
 

Número de colaboradores que dependem 
funcionalmente 

 

LOCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA ATUAL 
 
                                                                     Organograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administração 

COMPETÊNCIAS
Considerando o nível e eficácia do trabalhador no desempenho das suas funções durante o ano passado, para cada fator a 

seguir identificado, atribua uma das classificações enunciadas, fundamentando-a, o mais objetivamente possível.

Tabela:                                             1    Muito Bom               2    Bom                 3    Suficiente            4    Insuficiente
FATORES/AVALIAÇÃO

FATORES 1 2 3 4

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Conjunto de conhecimentos técnico-práti-
cos que o funcionário revela possuir face 

às exigências da sua função atual.

Excelente nível de co-
nhecimentos no âmbito 
da função e para além 
dela. Não necessita de 
apoio.

Bom nível de conhe-
cimentos permitindo o 
completo domínio das 
exigências da função. 
Raramente necessita de 
apoio.

Conhecimentos aquém 
das exigências da 
função e / ou funções 
relacionadas. Necessita 
de apoio frequente.

Preparação muito insufi-
ciente, quer em termos de 
conhecimentos, quer de 
experiência. Está muito 
aquém das exigências 
da função. Necessita de 
apoio constante.

AVALIAÇÃO
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CAPACIDADE DE APERFEIÇOA-
MENTO

Interesse e facilidade em adquirir novos 
conhecimentos, e esforço desenvolvido 
para corrigir pontos menos conseguidos 

de desempenho.

Permanentemente inte-
ressado. Preocupação 
constante de auto-aper-
feiçoamento e de forma 
empenhada.

Muito interessado. Pro-
cura, voluntariamente, e 
com empenho, adquirir 
novos conhecimentos 
e corrigir pontos fracos 
de desempenho.

Pouco interessado. 
Esforça-se pouco 
para adquirir novos 
conhecimentos e para 
corrigir pontos fracos de 
desempenho.

Desinteressado. Não 
faz qualquer esforço 
para adquirir novos 
conhecimentos, nem para 
corrigir pontos fracos de 
desempenho.

AVALIAÇÃO

MÉTODO DE TRABALHO
Capacidade para programar e realizar as 

tarefas que lhe estão atribuídas, de acordo 
com as normas e instruções recebidas.

Espírito altamente 
metódico e ordenado, 
aplicado na realização 
do seu trabalho. Res-
peita escrupulosamente 
as normas de trabalho 
estabelecidas e revela 
preocupação constante 
pela sua divulgação 
junto dos colegas de 
trabalho.

Muito ordenado. 
Boa capacidade para 
organizar, programar e 
realizar o seu trabalho. 
Respeita integralmente 
as normas estabele-
cidas.

Pouco ordenado. 
Revela deficiências de 
organização, progra-
mação e realização do 
seu trabalho. Algumas 
falhas na observância 
das normas de trabalho 
estabelecidas.

Desorganizado. Desor-
denado e sem capacidade 
para programar e executar 
de forma adequada o seu 
trabalho. Falhas graves na 
observância das normas 
de trabalho estabelecidas.

AVALIAÇÃO

QUALIDADE DE TRABALHO
Habilidade e perfeição na execução do 

trabalho dentro dos prazos fixados e a fre-
quência e gravidade dos erros cometidos.

Trabalho de excelente 
qualidade. Erros prati-
camente inexistentes, 
não exigindo qualquer 
controlo.

Trabalho de boa qua-
lidade. Erros esporá-
dicos, sem gravidade, 
raramente exigindo 
controlo.

Trabalho de qualidade 
deficiente. Erros fre-
quentes e com alguma 
gravidade, exigindo 
bastante controlo.

Trabalho de qualidade 
muito deficiente. Erros 
constantes e graves, exi-
gindo controlo perma-
nente.

AVALIAÇÃO

QUANTIDADE DE TRABALHO
Rapidez de execução e volume de 

trabalho produzido, dentro de parâmetros 
normais estabelecidos (qualidade, higiene 

e segurança, etc.)

Excelente rapidez de 
execução. Excede sem-
pre os índices previstos. 
Excelente volume de 
produção/trabalho.

Rapidez de execução. 
Atinge e excede, com 
frequência, os índices 
previstos. Bom volume 
de produção/trabalho.

Lento. Revela dificulda-
des em cumprir os índi-
ces previstos. Deficiente 
volume de produção/
trabalho.

Excessivamente lento. 
Não cumpre os índices 
previstos. Volume de 
produção/trabalho ina-
ceitável.

AVALIAÇÃO

COOPERAÇÃO E FLEXIBILIDADE
Disponibilidade para cooperar com cole-
gas, hierarquias e serviços, tendo em vista 
satisfazer as necessidades e objetivos do 
CEFOSAP (polivalência, flexibilidade na 
organização do trabalho, etc.) compati-
bilizando estas situações com as do seu 

posto de trabalho.

Excelente espírito de co-
operação, quaisquer que 
sejam as circunstâncias. 
Altamente sensibilizado 
para as necessidades e 
objetivos do CEFOSAP.

Coopera, facilmente, 
de forma voluntária, 
empenhada e espontâ-
nea. Reorganiza o seu 
trabalho para fazer face 
a estas situações. Reve-
la muito interesse pelas 
necessidades e objeti-
vos do CEFOSAP.

Coopera apenas quando 
solicitado, levantando 
sempre algumas dificul-
dades. Não reorganiza o 
seu trabalho para fazer 
face a estas situações. 
Revela desinteresse 
pelas necessidades do 
CEFOSAP.

Recusa qualquer coo-
peração. Revela total e 
completo desinteresse 
pelas necessidades do 
CEFOSAP.

AVALIAÇÃO

INICIATIVA
Capacidade para superar dificuldades, 
procurar soluções válidas e apresentar 
sugestões de melhoria, desenvolver novas 
ideias, processos e/ou métodos de traba-
lho, dentro das possibilidades do CEFO-
SAP.

Revela grande capa-
cidade e segurança na 
resolução de todos os 
tipos de problemas com 
que se depara no desem-
penho da sua função. 
Possui muito boas ca-
pacidades de inovação, 
apresentando sugestões 
/ soluções de grande 
utilidade e oportunidade 
para melhorias globais. 

Ultrapassa, por si só, 
dificuldades menores 
e outras de alguma 
dificuldade: Apresen-
ta com frequência, 
sugestões/soluções 
válidas e participa de 
forma empenhada, nas 
inovações e mudanças 
introduzidas.

Necessita, frequente-
mente, de apoio para 
ultrapassar dificulda-
des elementares, cuja 
resolução está ao seu 
alcance. Ausência de 
soluções / sugestões 
de melhoria, por sua 
própria iniciativa. Co-
loca, por vezes, alguma 
resistência à inovação e 
mudança.

Sem capacidade para 
ultrapassar, por si só, as 
mais pequenas dificulda-
des. Ausência de soluções 
/ sugestões para resolução 
de problemas na sua área. 
Coloca, quase sempre, 
forte resistência à inova-
ção e mudança.

AVALIAÇÃO
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FATORES/FUNDAMENTAÇÃO

FATORES

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Conjunto de conhecimentos técnico-práticos que o funcionário revela possuir 

face às exigências da sua função atual.

CAPACIDADE DE APERFEIÇOAMENTO
Interesse e facilidade em adquirir novos conhecimentos, e esforço desenvolvido 

para corrigir pontos menos conseguidos de desempenho.

MÉTODO DE TRABALHO
Capacidade para programar e realizar as tarefas que lhe estão atribuídas, de 

acordo com as normas e instruções recebidas.

QUALIDADE DE TRABALHO
Habilidade e perfeição na execução do trabalho dentro dos prazos fixados e a 

frequência e gravidade dos erros cometidos.

QUANTIDADE DE TRABALHO
Rapidez de execução e volume de trabalho produzido, dentro de parâmetros 

normais estabelecidos (qualidade, higiene e segurança, etc.)

COOPERAÇÃO E FLEXIBILIDADE
Disponibilidade para cooperar com colegas, hierarquias e serviços, tendo em 

vista satisfazer as necessidades e objetivos do CEFOSAP (polivalência, flexibi-
lidade na organização do trabalho, etc.) compatibilizando estas situações com as 

do seu posto de trabalho.

INICIATIVA
Capacidade para superar dificuldades, procurar soluções válidas e apresentar su-
gestões de melhoria, desenvolver novas ideias, processos e/ou métodos de traba-
lho, dentro das possibilidades do CEFOSAP.

Colaborador:

Nome: 
Assinatura: _____________________________________ Data: ______

Avaliador:

Nome: 
Assinatura: _____________________________________ Data: ______

Diretor:

Nome: 
Assinatura: _____________________________________ Data: ______

Administrador:

Nome:
Assinatura: _____________________________________ Data: ______

Lisboa, 6 de junho de 2014.

Pelo CEFOSAP - Centro de Formação Sindical e Aper-
feiçoamento Profissional:

Vítor Hugo dos Santos Coelho, na qualidade de manda-
tário.

Antero Felizardo Lúcio Brotas, na qualidade de manda-
tário.

Carlos Manuel Simões da Silva, na qualidade de man-
datário.

Joaquim José Mendes Dias, na qualidade de mandatário.

Pelo SITESE - Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos 
de Serviços:

Luis Manuel Belmonte Azinheira, na qualidade de man-
datário.

Carlos Manuel Dias Pereira, na qualidade de mandatá-
rio.

Depositado em 25 de junho de 2014, a fl. 154, do livro n.º 
11, com o n.º 77/2014, nos termos do artigo 494.º do Código 
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro.

Acordo de adesão entre a ITA - Associação Portu-
guesa dos Industriais de Tripas e Afins e o Sindica-
to dos Trabalhadores da Indústria e Comércio de 
Carnes do Sul ao contrato coletivo de trabalho entre 
aquela associação de empregadores e o CESAHT - 
- Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escri-
tórios, Serviços, Alimentação, Hotelaria e Turismo

A ITA - Associação Portuguesa dos Industriais de Tri-
pas e Afins e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e 
Comércio de Carnes do Sul, acordam entre si, ao abrigo do 
disposto no artigo 504.º do Código do Trabalho, o presente 
acordo de adesão ao contrato coletivo de trabalho celebra-
do entre aquela associação de empregadores e o CESAHT- 
- Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios, 
Serviços, Alimentação, Hotelaria e Turismo, publicado no 
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 45, de 8 de dezembro 
de 2013 e com revisão salarial publicada no Boletim do Tra-
balho e Emprego n.º 11, de 22 de março de 2014.
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http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2013/bte45_2013.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2013/bte45_2013.pdf
http://bte.gep.msess.gov.pt/completos/2014/bte11_2014.pdf
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