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Aviso: Alteração do endereço eletrónico para entrega de documentos a publicar no Boletim do Trabalho e Emprego

O endereço eletrónico da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho para entrega de documentos a publicar 
no Boletim do Trabalho e Emprego passou a ser o seguinte: dsrcot@dgert.msess.pt

De acordo com o Código do Trabalho e a Portaria n.º 1172/2009, de 6 de outubro, a entrega em documento electrónico 
respeita aos seguintes documentos:

a) Estatutos de comissões de trabalhadores, de comissões coordenadoras, de associações sindicais e de associações de 
empregadores;

b) Identidade dos membros das direcções de associações sindicais e de associações de empregadores;
c) Convenções colectivas e correspondentes textos consolidados, acordos de adesão e decisões arbitrais;
d) Deliberações de comissões paritárias tomadas por unanimidade;
e) Acordos sobre prorrogação da vigência de convenções coletivas, sobre os efeitos decorrentes das mesmas em caso de 

caducidade, e de revogação de convenções.

Nota: 
- A data de edição transita para o 1.º dia útil seguinte quando coincida com sábados, domingos e feriados.
- O texto do cabeçalho, a ficha técnica e o índice estão escritos conforme o Acordo Ortográfico. O conteúdo dos textos é 

da inteira responsabilidade das entidades autoras.

SIGLAS

CC - Contrato coletivo.
AC - Acordo coletivo.
PCT - Portaria de condições de trabalho.
PE - Portaria de extensão.
CT - Comissão técnica.
DA - Decisão arbitral.
AE - Acordo de empresa.

Execução gráfica: Gabinete de Estratégia e Planeamento/Centro de Informação e Documentação - Depósito legal n.º 8820/85.
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ii - direção

Sindicato dos Técnicos de Informação e Comunica-
ções Aeronáuticas - SINTICA

eleição em 3, 4, 5, 6 e 7 de junho de 2013, para mandato 
de três anos.

direcção

presidente - antónio josé dos santos furtado, associado 
n.º 030, bilhete de identidade n.º 6537509.

vice-presidente - paula alexandra melo pereira matos, 
associada n.º 011, bilhete de identidade n.º 7747049.

secretária - maria paula rodrigues dias coutinho, asso-
ciada n.º 075, bilhete de identidade n.º 6868396.

tesoureiro - luís manuel peão lopes dias pinto, asso-
ciado n.º 020, bilhete de identidade n.º 4319827.

vogal - maria pinto coelho  caldeira de ordaz, associa-
da n.º 089, bilhete de identidade n.º 6222689.

vogal - josé manuel santos do amaral, associado n.º 
043, bilhete de identidade n.º 6158895.

vogal - fernando henriques lopes, associado n.º 072, 
bilhete de identidade n.º 6529514.

1.ª suplente - carla  alexandra van rossum, associada 
n.º 110, bilhete de identidade n.º 10749533.

2.º suplente - luís filipe gomes costa santos, associado 
n.º 36, bilhete de identidade n.º 6465280.

associações de empregadores

i - estatutos

Associação Comercial do Distrito de Aveiro (ACA) 
- Nulidade parcial

por sentença proferida em 25 de setembro de 2014, tran-
sitada em julgado em 3 de novembro de 2014, no âmbito 
do processo n.º 478/14.5t4avr, que o ministério público 

moveu contra a associação comercial do distrito de aveiro 
(aca), que correu termos na comarca de aveiro - instância 
central - 1.ª secção trabalho, foi declarada a nulidade do: 
«n.º 8 do artigo 4.º dos estatutos da ré, publicados no Bole-
tim do Trabalho e Emprego, n.º 29, de 8 de agosto de 2013».

ii - direção

...

comissões de trabalhadores

i - estatutos

...
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ii - eleições

FILDESIGN

eleição em 7 de novembro de 2014, para o mandato de 
4 anos.

Comissão de trabalhadores

efetivos:

nome bi/cc n.º n.º de
trabalhador

paula margarida dias sá maria
antónio guilherme da silva 
santos

08962841
09487453

15023
15026

suplentes:

nome bi/cc n.º
n.º de

trabalhador

artur manuel mendes penides 
campos
paulo jorge faia de brito

03463266

10359887

15027

15037

registado em 5 de dezembro de 2014, ao abrigo do artigo 
438.º do Código do Trabalho, sob o n.º 101, a fl. 7 do livro 
n.º 2.

i - convocatórias

representantes dos trabalhadores para a 
segurança e saúde no trabalho

TRATOLIXO - Tratamento de Resíduos Sólidos, 
EIM, SA

nos termos da alínea a) do número 1 do artigo 28.º da lei 
n.º 102/2009, de 10 de setembro, procede-se à publicação 
da comunicação efetuada pelos trabalhadores, ao abrigo do 
número 3 do artigo 27.º da lei supra referida e recebida na 
direcção-geral do emprego e das relações de trabalho, em 
25 de fevereiro de 2015, relativa à promoção da eleição dos 
representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no 
trabalho na empresa acima referenciada.

«para cumprimento do número 3 do artigo 27.º da lei 

n.º 102/2009, de 10 de setembro, vimos pela presente co-
municar, com a antecedência de 90 dias, que no dia 25 de 
fevereiro de 2015, se realizará na empresa tratolixo 
- tratamento de resíduos sólidos, eim, sa o ato eleitoral 
com vista à eleição dos representantes dos trabalhadores para 
a segurança e saúde no trabalho.

entidade: tratolixo - tratamento de resíduos sóli-
dos, eim, sa

morada (sede): estrada 5 de junho, n.º 1, trajouce, 2785-
155 são domingos de rana

(Seguem-se as assinaturas de 49 trabalhadores.)»
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ii - eleição de representantes

Águas do Mondego - Sistema Multimunicipal de 
Abastecimento de Água e Saneamento do Baixo 

Mondego - Bairrada, SA

eleição dos representantes dos trabalhadores para a se-
gurança e saúde no trabalho da empresa Águas do monde-
go - sistema multimunicipal de abastecimento de Água e 
saneamento do baixo mondego - bairrada, sa realizada em 
25 de novembro de 2014, conforme convocatória publicada 
no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 30, de 15 de agosto 
de 2014.

efetivos:

nome cartão de 
cidadão

presidente pedro machado pires calmeiro 11734460

vogal
efectivo

roberto antónio ferreira 
barbosa 12235713

suplentes:

nome cartão de 
cidadão

vogal
suplente lisete santos oliveira 12238153

vogal
suplente

rui miguel rebelo farinha 
tonel 07800073

registado em 5 de dezembro de 2014, ao abrigo do artigo 
39.º da lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, sob o n.º 111, a 
fl. 94 do livro n.º 1.

conselhos de empresa europeus

...
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INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHO E EMPREGO

EMPRESAS DE TRABALHO TEMPORÁRIO AUTORIZADAS

...

CATÁLOGO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES

O Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de Dezembro que cria o Catálogo Nacional de Qualificações, atribui à Agência Nacio-
nal para a Qualificação, IP a competência de elaboração e atualização deste catálogo, através, nomeadamente, da inclusão, 
exclusão ou alteração de qualificações.

De acordo com o número 7 do artigo 6.º daquele diploma legal, as atualizações do catálogo, são publicadas em separata 
do Boletim do Trabalho e Emprego, bem como publicados no sítio da internet do Catálogo Nacional de Qualificações.
No âmbito do processo de atualização e desenvolvimento do Catálogo Nacional de Qualificações, vimos proceder às seguin-
tes alterações:
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1. INTEGRAÇÃO DE NOVAS QUALIFICAÇÕES

 – Técnico/a Especialista em Gestão para a Indústria - Processos e Sistemas Mecatrónicos, ao qual corresponde um 
nível 5 de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações (anexo 1)
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Anexo 1:

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM GESTÃO PARA A INDÚSTRIA - PROCESSOS E SISTEMAS 
MECATRÓNICOS

PERFIL PROFISSIONAL - resumo1

QUALIFICAÇÃO Técnico/a Especialista em Gestão para a Indústria - Proces-
sos e Sistemas Mecatrónicos

DESCRIÇÃO GERAL   Gerir e promover a melhoria dos processos de produção indus-
trial na área mecatrónica, efetuando a interligação entre os 
operacionais e responsáveis superiores, otimizando recursos 
humanos, processos produtivos e atividades de manutenção, 
contribuindo para o aumento da competitividade e da produtivi-
dade do negócio.

1 Para obter mais informação sobre este perfil profissional consulte: www.catalogo.anq.gov.pt em «atualizações».
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ORGANIZAÇÃO DO REFERENCIAL DE FORMAÇÃO

Código UFCD Horas

   

Fo
rm

aç
ão

  G
er

al
 e

 
C

ie
nt

íf
ic

a

7825 1 Empresa - estrutura organizacional  25

8634 2 Gestão financeira e investimento 25

8635 3 Proteção laboral e do consumidor 50

8636 4 Sustentabilidade ambiental na produção 25

5768 5 Inglês em contexto socioprofissional 25

Código UFCD Horas

   

Fo
rm

aç
ão

 T
ec

no
ló

gi
ca

8637 6 Métodos de aprendizagem e técnicas de apresentação 25

5121 7 Gestão de projeto - eletrónica e automação 25

8639 8 Gestão operacional - desenvolvimento de equipas 25

8640 9 Gestão de recursos humanos - planeamento, avaliação e desenvolvimento 50

7844 10 Gestão de equipas 25

8641 11 Introdução à gestão da produção 50

8642 12 Contabilidade financeira aplicada à produção 25

8643 13 Planeamento e controlo da produção 50

4592 14 Mecânica aplicada - cinemática 25

6448 15 Qualidade - controlo estatístico de processo 50

8644 16 Gestão da manutenção - cadernos de encargos 25

7841 17 Organização e planeamento da manutenção 50

8646 18 Mecânica técnica - elementos de máquinas 25

8647 19 Otimização de sistemas mecatrónicos - conceptualização 50

8648 20 Otimização de sistemas mecatrónicos - definição e análise 50

8649 21 Otimização de sistemas mecatrónicos - avaliação 50

8650 22 Otimização de sistemas mecatrónicos - Implementação 50

8651 23 Otimização de sistemas mecatrónicos - análise de riscos 50

8652 24 Segurança e funcionamento de máquinas 50
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Código UFCD Horas

Fo
rm

aç
ão

T
ec

no
ló

gi
ca

 

8653 25 Materiais metálicos - corrosão e proteção 25

8654 26 Sistemas de informação aplicados à gestão da produção 25

8655 27 Estrutura e organização de tratamento de dados e informação 25

8656 28 Responsabilidade civil do produtor 25

Total 850

Formação Prática em Contexto de Trabalho (Estágio) 560
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