Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 4, 29/1/2022
Conselho Económico e Social

...

Regulamentação do trabalho

348

Organizações do trabalho

360

Informação sobre trabalho e emprego

375
Propriedade
Ministério do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social

N.º

4

Vol.

Pág.

2022

89

344-384

29 jan

Edição
Gabinete de Estratégia
e Planeamento
Direção de Serviços de Apoio Técnico
e Documentação

ÍNDICE
Conselho Económico e Social:
Arbitragem para definição de serviços mínimos:
...

Regulamentação do trabalho:
Despachos/portarias:
...
Portarias de condições de trabalho:
...
Portarias de extensão:
...
Convenções coletivas:
- Acordo coletivo entre a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA e outras e o Sindicato dos Trabalhadores do
Grupo Altice em Portugal - STPT e outros - Alteração salarial e outras ........................................................................................

348

- Acordo de empresa entre o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) e a FESAHT - Federação dos Sindicatos
da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal e outras - Alteração salarial e outras ............................

351

- Acordo de empresa entre a COPEFAP - Cooperativa de Ensino, CRL e o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa - SPGL
e outros - Alteração salarial e outras ...............................................................................................................................................

355

- Acordo de empresa entre a Parques de Sintra - Monte da Lua, SA e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública
e de Entidades com Fins Públicos - SINTAP - Alteração salarial ..................................................................................................

358

Decisões arbitrais:
...

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 4, 29/1/2022

Avisos de cessação da vigência de convenções coletivas:
...
Acordos de revogação de convenções coletivas:
...
Jurisprudência:
...

Organizações do trabalho:
Associações sindicais:
I – Estatutos:
...
II – Direção:
- Sindicato dos Trabalhadores Aduaneiros em Despachantes e Empresas - Eleição ......................................................................

360

- Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos - SITAVA - Eleição .................................................................................

360

Associações de empregadores:
I – Estatutos:
...
II – Direção:
...
Comissões de trabalhadores:
I – Estatutos:
- J3LP - Fabrico de Produtos Metálicos, L.da - Constituição ..........................................................................................................

361

II – Eleições:
- J3LP - Fabrico de Produtos Metálicos, L.da - Eleição ...................................................................................................................

345

372

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 4, 29/1/2022

Representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho:
I – Convocatórias:
- LAUAK Aerostructures Grândola, SA - Convocatória ................................................................................................................

373

II – Eleição de representantes:
- Umbelino Monteiro, SA - Eleição ................................................................................................................................................

373

- Mitsubishi Fuso Truck Europe - Sociedade Europeia de Automóveis, SA - Eleição ...................................................................

373

Conselhos de empresa europeus:
...

Informação sobre trabalho e emprego:
...
Empresas de trabalho temporário autorizadas:
...
Catálogo Nacional de Qualificações ............................................................................................................................................

375

1. Integração de novas qualificações ...........................................................................................................................................

376

2. Integração de UFCD
...
3. Integração de percursos de formação
...
4. Alteração de qualificações
...
5. Alteração de percursos de formação .......................................................................................................................................

346

384

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 4, 29/1/2022

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.mtsss.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/Direção de Serviços de Apoio Técnico e Documentação - Depósito legal n.º
8820/85.
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CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL
ARBITRAGEM PARA DEFINIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS
...

REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO
DESPACHOS/PORTARIAS
...

PORTARIAS DE CONDIÇÕES DE TRABALHO
...
PORTARIAS DE EXTENSÃO
...

CONVENÇÕES COLETIVAS
Acordo coletivo entre a MEO - Serviços de
Comunicações e Multimédia, SA e outras e o
Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em
Portugal - STPT e outros - Alteração salarial e
outras

de trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego,
n.º 47, de 22 de dezembro de 2011, com as alterações publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 20, de 29 de
maio de 2013, no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 32, de
29 de agosto de 2013, no Boletim do Trabalho e Emprego,
n.º 41, de 8 de novembro de 2016, no Boletim do Trabalho
e Emprego, n.º 29, de 8 de agosto de 2018 e no Boletim do
Trabalho e Emprego, n.º 5, de 8 de fevereiro de 2021.
O presente acordo obriga, por um lado, a MEO - Serviços
de Comunicações e Multimédia, SA, a Altice Labs, SA, a
Altice - Associação de Cuidados de Saúde, a Fundação
Altice Portugal, a Portugal Telecom Data Center, SA, a MEO
- Serviços Técnicos de Redes de Comunicações Eletrónicas,
SA, a FASTFIBER - Infraestruturas de Comunicações, SA e
a PT Contact - Telemarketing e Serviços de Informação, SA,
e, por outro, os trabalhadores ao seu serviço, representados
pelas associações sindicais outorgantes, qualquer que seja o
local onde se encontrem a prestar a sua atividade profissio-

Preâmbulo
Entre a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia,
SA, a Altice Labs, SA, a Altice - Associação de Cuidados
de Saúde, a Fundação Altice Portugal, a Portugal Telecom
Data Center, SA, a MEO - Serviços Técnicos de Redes
de Comunicações Eletrónicas, SA, a FASTFIBER Infraestruturas de Comunicações, SA e a PT Contact Telemarketing e Serviços de Informação, SA, e as associações sindicais outorgantes é subscrito, em 22 de dezembro
de 2021, o presente acordo de revisão do acordo coletivo
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Protocolo 2021

nal, nos termos previstos na cláusula 1.ª deste acordo coletivo de trabalho, abrangendo todo o território nacional.

As entidades empregadoras e as associações sindicais outorgantes acordam o seguinte:
1- Garantir as medidas e renovar os compromissos assumidos no protocolo publicado em anexo ao acordo coletivo
de trabalho publicado no Boletim do Trabalho e Emprego,
n.º 47, de 22 de dezembro de 2011, com as alterações publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 20, de 29 de
maio de 2013, no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 32, de
29 de agosto de 2013, no Boletim do Trabalho e Emprego,
n.º 41, de 8 de novembro de 2016, no Boletim do Trabalho
e Emprego, n.º 29, de 8 de agosto de 2018 e no Boletim do
Trabalho e Emprego, n.º 5, de 8 de fevereiro de 2021, no que
respeita à empregabilidade, princípios gerais de evolução
profissional/carreiras, avaliação de desempenho e o regime
aplicável aos trabalhadores ex-Marconi.
2- Dar continuidade às políticas de evolução e desenvolvimento profissional desenvolvidas pelas entidades empregadoras, de acordo com as respetivas disponibilidades financeiras, reforçando e reconhecendo a meritocracia.
3- Garantir um número mínimo de 200 movimentos de
evolução profissional, até ao final do primeiro semestre de
2022, 50 dos quais para trabalhadores com 3 ou mais anos
sem evolução profissional, com um aumento mínimo de 5 %
no vencimento base.
4- Discutir conjuntamente as eventuais alterações que se
mostrem necessárias implementar no âmbito do modelo de
carreiras e matérias conexas, como a avaliação de desempenho e evolução profissional, analisando e procurando negociar as respetivas propostas, realizando-se a primeira reunião
durante o primeiro trimestre de 2022.
5- Atualizar em 15 € os vencimentos base dos trabalhadores ao serviço à data de assinatura do presente acordo, com
efeitos a 1 de janeiro de 2022.
6- Os vencimentos base que, após a atualização de 15 €
fiquem ainda inferiores a 760 €, são atualizados para este
valor, com efeitos à mesma data.
7- Aprovar a tabela de remunerações mínimas constante
do anexo IV, que produzirá efeitos a 1 de janeiro de 2022.
8- Garantir, até ao final de 2022, os benefícios de comunicações nas condições em vigor à data da assinatura do presente acordo.
9- Garantir, até ao final de 2022, as atuais condições do
plano de saúde clássico.
10- Dar continuidade às políticas ativas de responsabilidade social interna e de respeito pela diversidade, assumindo-se como referência no plano empresarial, nomeadamente,
no âmbito das obrigações assumidas internacionalmente.
11- Desenvolver os melhores esforços no sentido de encontrar soluções de otimização dos subsídios de natureza
social.
12- Dar continuidade à política de sustentabilidade da empresa, designadamente, através da implementação de boas
práticas ambientais na organização.
13- Implementar medidas com o objetivo de promover o
envelhecimento ativo dos trabalhadores e premiar a passagem à reforma/aposentação, concretamente:

Lisboa, 22 de dezembro de 2021.
ANEXO IV

Tabela de remunerações mínimas
Categoria

Consultor sénior

Consultor

Técnico superior

Técnico especialista

Técnico

Nível de
desenvolvimento

Valor mínimo

6

2 669,70 €

5

2 542,50 €

4

2 138,10 €

3

1 935,90 €

2

1 784,30 €

1

1 481,00 €

6

2 101,70 €

5

2 001,70 €

4

1 738,80 €

3

1 516,40 €

2

1 319,20 €

1

1 152,40 €

6

1 464,80 €

5

1 395,10 €

4

1 223,20 €

3

1 076,60 €

2

945,20 €

1

828,90 €

6

1 045,50 €

5

995,70 €

4

879,50 €

3

808,40 €

2

760,00 €

1

750,00 €

6

849,10 €

5

808,70 €

4

781,00 €

3

765,00 €

2

750,00 €

1

740,30 €
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13.1- Até 31 de dezembro de 2023, o valor do prémio previsto e atribuído nos termos do disposto nos números 1 e 2
no anexo VII do presente ACT, bem como do prémio de antiguidade Marconi, será pago em dobro aos trabalhadores no
ativo que se reformem/aposentem na idade normal prevista
para o efeito, se reformem/aposentem antecipadamente ou,
independentemente da idade, se reformem/aposentem por
invalidez.
13.2- No período de 6 meses imediatamente anterior à
passagem do trabalhador à situação de reforma por velhice/aposentação, pode a entidade empregadora conceder ao
trabalhador, a pedido deste, a dispensa de 2 dia por mês de
comparência ao trabalho, sem perda de direitos.
13.3- A dispensa prevista no número anterior só será concedida aos trabalhadores que assumam formalmente o compromisso de se reformarem/aposentarem logo que perfaçam
a idade normal prevista para o efeito ou que requeiram antecipadamente a respetiva reforma/aposentação.
14- Assumir o compromisso de manter estabilizado o
clausulado do presente acordo durante o período de um ano
após a data da sua entrada em vigor.
Nos termos e para os efeitos constantes da alínea g), do
número 1, do artigo 492.º do Código de Trabalho anexo à Lei
n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, indica-se o número de empregadores e trabalhadores abrangidos pela convenção coletiva:
a) Empregadores abrangidos: a MEO - Serviços de
Comunicações e Multimédia, SA, a Altice Labs, SA, a Altice
- Associação de Cuidados de Saúde, a Fundação Altice
Portugal, a Portugal Telecom Data Center, SA, a MEO Serviços Técnicos de Redes de Comunicações Eletrónicas,
SA, a FASTFIBER - Infraestruturas de Comunicações, SA e
a PT Contact - Telemarketing e Serviços de Informação, SA ;
b) Trabalhadores abrangidos - 4754;
c) Trabalhadores não sindicalizados - 3755.

João Zúquete Dutschmann de Jesus da Silva, administrador executivo.
Pela Portugal Telecom Data Center, SA:
João Zúquete Dutschmann de Jesus da Silva, procurador.
Pela FASTFIBER - Infraestruturas de Comunicações,
SA:
Alexandre Miguel Mourão Paula de Matos, administrador.
Alexander Stefan Hans Freeze, administrador.
João Zúquete Dutschmann de Jesus da Silva, procurador.
Pela MEO - Serviços Técnicos de Redes de Comunicações
Eletrónicas, SA:
Alexandre Filipe Teixeira da Fonseca, presidente do conselho de administração.
João Zúquete Dutschmann de Jesus da Silva, procurador.
Pela PT Contact - Telemarketing e Serviços de Informação, SA:
João Zúquete Dutschmann de Jesus da Silva, presidente
do conselho de administração.
Pelo Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em
Portugal - STPT:
Jorge Manuel Almeida Félix, mandatário.
Maria Guilherme Esteves Dias, mandatária.
Isabel Maria Silva Relva Gomes de Jesus, mandatária.
Pelo SINDETELCO - Sindicato Democrático dos
Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Média e
Serviços:
José António de Jesus Arsénio, mandatário.
Eduardo Gomes Colaço, mandatário.

Pela MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia,
SA:

Pelo TENSIQ - Sindicato Nacional dos Quadros das
Telecomunicações:

Alexandre Filipe Teixeira da Fonseca, presidente do conselho de administração.
João Zúquete Dutschmann de Jesus da Silva, procurador.

Francisco Figueiredo Violante, mandatário.
Ricardo Augusto Pereira de Carvalho, mandatário.
Nuno Jorge Medeira Gonçalves Vidigal, mandatário.

Pela Altice Labs, SA:

Pelo SICOMP - Sindicato das Comunicações de Portugal:

Alexandre Filipe Teixeira da Fonseca, presidente do conselho de administração.
João Zúquete Dutschmann de Jesus da Silva, procurador.

Luís Vitor Rijo Fernandes, mandatário.
Vitor Manuel Carreira Libório, mandatário.

Pela Altice - Associação de Cuidados de Saúde:

Depositado em 18 de janeiro de 2022, a fl. 177 do livro n.º 12, com o n.º 9/2022, nos termos do artigo 494.º do
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro.

João Zúquete Dutschmann de Jesus da Silva, presidente
do conselho de administração,
Pela Fundação Altice Portugal:
Alexandre Filipe Teixeira da Fonseca, presidente do conselho de administração.
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Acordo de empresa entre o Serviço de Utilização
Comum dos Hospitais (SUCH) e a FESAHT
- Federação dos Sindicatos da Agricultura,
Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de
Portugal e outras - Alteração salarial e outras

2- Sem prejuízo do disposto no número anterior, os trabalhadores que têm mais de 10 anos de antiguidade no Serviço
de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) beneficiarão
de mais 1 dia de férias, os trabalhadores que tiverem mais
do que 20 anos de antiguidade de mais 2 dias de férias, os
trabalhadores que tiveram mais de 30 anos de antiguidade
beneficiarão de mais 3 dias de férias e os trabalhadores que
tiverem mais de 40 anos de antiguidade beneficiarão de mais
4 dias de férias.
3- (…)
4- (…)

Artigo de revisão
O presente acordo de empresa (AE) revê parcialmente o
celebrado entre as partes publicado no Boletim do Trabalho
e Emprego, n.º 21, de 8 de junho de 2019 e revisão parcial
publicada no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 34, de 15
de setembro de 2019.

Cláusula 73.ª
(Faltas por motivo de falecimento de parentes ou afins)

1- (…)
2- (…)
3- O número de trabalhadores abrangidos por esta convenção estima-se em cerca de três mil e quinhentos, os quais se
integram nas categorias e profissões constantes do anexo I.

1- O trabalhador pode faltar, justificadamente:
a) (…);
b) 2 dias consecutivos por morte de avós, netos, irmãos,
cunhados e pessoas que vivam em comunhão de mesa e habitação com o trabalhador;
c) No dia do funeral de tios em 1.º grau (…);
2- (…)
3- (…)

Cláusula 3.ª

Cláusula 87.ª

Cláusula 1.ª
(Âmbito)

(Remunerações mínimas pecuniárias de base)

(Vigência e revisão)

1- (…)
2- Os trabalhadores que auferem a remuneração base mínima terão em janeiro de 2022 um aumento de 5,00 euros
relativamente ao salário mínimo nacional fixado em 705,00
euros, passando a auferir 710,00 euros, mantendo-se a diferenciação das categorias profissionais cujos valores mínimos
sejam absorvidos pelo aumento ora estabelecido, ou seja, são
absorvidas as categorias de agente compras, cozinheiro 3.ª,
despenseiro a, empregado serviços externos, encarregado de
bar, mecânico, operador de resíduos e de empilhadores, pintor, preparador de cozinha, técnico de electromedicina. Os
trabalhadores que auferem entre o valor superior ao salário
mínimo no SUCH e até 1500,00 euros terão, em janeiro de
2022, um aumento de 10,00 euros no vencimento base.
3- (…)
4- (…)
5- (…)

1- (…)
2- Porém, a tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária entram em vigor no dia 1 de janeiro de 2022.
3- (…)
4- (…)
5- (…)
6- (…)
7- (…)
8- (…)
9- (…)
10- (…)
11- (…)
12- (…)
13- (…)
Cláusula 57.ª
(Trabalho noturno)

Cláusula 88.ª-A

1- (…)
2- (…)
3- No caso dos trabalhadores da área da limpeza hospitalar, considera-se trabalho noturno o trabalho prestado entre
as 21h00 de um dia e as 7h00 do dia seguinte, sendo que
o trabalho noturno será remunerado com um acréscimo de
25 %.
4- (…)
5- (…)
6- (…)

(Subsídio de risco)

1- Os trabalhadores da área de gestão e tratamento de roupa hospitalar com as categorias profissionais de distribuidor
de roupa, de operador de lavandaria hospitalar na execução
de funções de triagem, de motorista de ligeiros e de motorista de pesados afetos a esta área têm direito a um subsídio de
risco no valor de 7 % por cada hora prestada.
2- Os trabalhadores da área de gestão e tratamento de resíduos hospitalares com as categorias profissionais de operador de resíduos, de operador de resíduos e de empilhadores,
de operadores transportadores e de motorista de pesados têm
direito a um subsídio de risco no valor de 7 % por cada hora
prestada.

Cláusula 62.ª
(Duração das férias)

1- (…)
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3- Os trabalhadores da área da nutrição, com a categoria
profissional de empregado de distribuição personalizada têm
direito, a partir de 1 de janeiro de 2022, a um subsídio de risco no valor de 7 % por cada hora prestada, isto é, a um subsídio de risco sobre a totalidade do horário de trabalho diário.
4- Os trabalhadores da área da manutenção de instalações
e equipamentos hospitalares com categorias profissionais
que determinem a execução efetiva de tarefas de intervenção
em equipamentos médicos e em sistemas de aquecimento,
ventilação e ar condicionado (AVAC), em ambiente hospitalar, têm direito, a partir de 1 de janeiro de 2022, a um subsídio de risco no valor de 7 % por cada hora prestada.
5- O direito ao subsídio de risco previsto nesta cláusula
será calculado de acordo com a remuneração base.

Afonso Manuel de Almeida Figueiredo, na qualidade de
mandatário.
Pela Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas,
Químicas, Eléctricas, Farmacêuticas, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas - FIEQUIMETAL:
Francisco Manuel Martins Lopes de Figueiredo, na qualidade de mandatário.
Afonso Manuel de Almeida Figueiredo, na qualidade de
mandatário.
Pela Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis,
Lanifícios, Vestuário, Calçado, Peles de Portugal - FESETE:
Cristina Emília Oliveira Lopes Pereira, na qualidade de
mandatária.

Cláusula 88.ª-B

ANEXO I

(Prémio de antiguidade)

É atribuído um prémio de antiguidade mensal no valor
de 10,00 euros a todos trabalhadores que em 1 de janeiro de
2022 tenham completado 10 anos ou mais de antiguidade no
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) ou que
venham a completar até ao prazo máximo de 31 de dezembro de 2022, sendo que neste caso o Serviço de Utilização
Comum dos Hospitais (SUCH) paga apenas a partir do mês
em que o trabalhador complete os 10 anos.

Tabela salarial
Categoria/função

Cláusula 95.ª
(Subsídio de refeição)

710,00 €

Transversal

Administrativo especializado

757,00 €

Apoio geral/gestão

Agente compras

742,00 €

Apoio geral/gestão

Ajudante de dispenseiro

710,00 €

Nutrição

Pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais
(SUCH):

Pela FESAHT - Federação dos Sindicatos da Agricultura,
Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal:
Francisco Manuel Martins Lopes de Figueiredo, na qualidade de mandatário.
Afonso Manuel de Almeida Figueiredo, na qualidade de
mandatário.

Serviços

Auditor

947,00 €

Apoio geral/gestão

1 450,00 €

Apoio geral/gestão

Auditor observador

947,00 €

Apoio geral/gestão

Auditor técnico

947,00 €

Apoio geral/gestão

1 220,00 €

Apoio geral/gestão

Canalizador

710,00 €

Engenharia

Carpinteiro

710,00 €

Engenharia

Chefe de cafetaria

841,00 €

Nutrição

Chefe de compras/economato

841,00 €

Nutrição

Chefe de copa

710,00 €

Nutrição

Chefe de cozinha

842,00 €

Nutrição

Chefe de equipa

710,00 €

Transversal

1 180,00 €

Transversal

Chefe de exploração
Chefe de pasteleiro
Coordenador

Pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações - FECTRANS:
Francisco Manuel Martins Lopes de Figueiredo, na qualidade de mandatário.
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Engenharia

710,00 €

Caixa

Paulo Jorge Rendeiro Correia de Sousa, na qualidade de
mandatário.
Ana Maria dos Santos Pereira Nunes, na qualidade de
mandatário.
Joel André Ferreira de Azevedo, na qualidade de mandatário.

2 246,82 €

Assistente de parque de
estacionamento

Auditor coordenador

Lisboa, 15 de dezembro de 2021.

Áreas

Administrativo

Assessor

1- O valor do subsídio de alimentação será atualizado em
1 de janeiro de 2022, em função da atualização que vier a ser
realizada na administração pública, caso esta venha a ocorrer.
2- (…)

Retribuição
mínima
2022

842,00 €
1 220,00 €

Nutrição
Transversal

Costureiro

710,00 €

Roupa

Cozinheiro de 1.ª

814,00 €

Nutrição

Cozinheiro de 2.ª

740,00 €

Nutrição
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Cozinheiro de 3.ª

721,00 €

Nutrição

Despenseiro A

747,00 €

Nutrição

Despenseiro B

710,00 €

Nutrição

Director de centro de
actividade

2 259,53 €

Engenharia

Diretor de exploração

1 180,00 €

Transversal

Diretor de operação

2 392,98 €

Transversal

Director operacional

1 180,00 €

Engenharia

Operador de caixa de parque de
estacionamento

792,00 €

Serviços

Operador de call center

710,00 €

Transversal

Operador de incineradora

749,00 €

Resíduos

Operador de informática

731,00 €

Transversal

Operador de lavandaria
hospitalar

710,00 €

Roupa

Operador de resíduos

710,00 €

Resíduos

Operador de resíduos e de
empilhadores

727,00 €

Resíduos

Operador transportador de
ligeiros

710,00 €

Transversal

Operador transportador de
ligeiros

789,13 €

Resíduos

Operário não especializado

710,00 €

Transversal

Pasteleiro de 1.ª

814,00 €

Nutrição

Pasteleiro de 2.ª

743,00 €

Nutrição

Pedreiro

710,00 €

Engenharia

Pintor

725,00 €

Engenharia

Preparador de cozinha

715,00 €

Nutrição

Distribuidor de roupa

710,00 €

Roupa

Electricista

710,00 €

Engenharia

Empregado de distribuição
personalizada

710,00 €

Nutrição

Empregado de armazém

710,00 €

Transversal

Empregado de balcão de 1.ª

710,00 €

Nutrição

Empregado de balcão de 2.ª

710,00 €

Nutrição

Empregado de bar

710,00 €

Nutrição

Empregado de distribuíção

710,00 €

Nutrição

Empregado de limpeza

710,00 €

Transversal

Empregado de refeitório

710,00 €

Nutrição

Empregado serviços externos

722,00 €

Funcionais

Encarregado

710,00 €

Transversal

Encarregado de bar

746,00 €

Nutrição

Encarregado de refeitório A

840,00 €

Nutrição

Encarregado de refeitório B

813,00 €

Nutrição

Fiel de armazém

759,00 €

Transversal

Fogueiro

732,00 €

Transversal

Gestor cliente

1 320,00 €

Funcionais

Gestor de contratos

1 610,00 €

Funcionais

Gestor de operação

992,00 €

Transversal

Inspector

930,00 €

Nutrição

Jardineiro

710,00 €

Limpeza

Lavador de viaturas

710,00 €

Apoio geral/gestão

Lavador de vidros

710,00 €

Limpeza

Lavador-encerador

710,00 €

Limpeza

Mecânico

732,00 €

Apoio geral/gestão

Motorista de ligeiros

742,00 €

Transversal

Motorista de pesados

829,00 €

Transversal

Motorista de pesados de
resíduos

911,00 €

Resíduos

Oficial cortador

734,00 €

Nutrição

Tesoureiro

Secretário
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1 116,64 €

Transversal

Serralheiro

710,00 €

Transversal

Sub-encarregado de refeitório

744,00 €

Nutrição

Supervisor

846,00 €

Transversal

Técnico de ambiente

1 375,62 €

Resíduos

Técnico de nutrição I

1 048,00 €

Nutrição

Técnico de nutrição II

930,28 €

Nutrição

Técnico de manutenção

710,00 €

Transversal

Técnico de projectos e obras

842,00 €

Engenharia

Técnico de reprocessamento de
dispositivos médicos

710,00 €

Reprocessamento
de dispositivos
médicos

Técnico de segurança
ambiental/eléctrica

942,00 €

Engenharia

Técnico de telecomunicações

990,00 €

Engenharia

Técnico de vapor

812,00 €

Engenharia

Técnico electromecânico

710,00 €

Transversal

Técnico electromedicina

732,00 €

Engenharia

Técnico especializado

807,00 €

Transversal

Técnico operacional de clientes

752,00 €

Transversal

Técnico superior

942,00 €

Transversal

1 130,00 €

Apoio geral/gestão
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Declaração

trias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente
do Norte;
–– SITE-CN - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do
Centro Norte;
–– SITE-CSRA - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente
do Centro Sul e Regiões Autónomas;
–– SITE-SUL - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do
Sul;
–– SIESI - Sindicato das Indústrias Eléctricas do Sul e
Ilhas;
–– STIMMVC - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas e Metalomecânicas do Distrito de Viana
do Castelo;
–– STIM - Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira;
–– Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades
Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira.

FESAHT - Federação dos Sindicatos da Agricultura,
Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, representa as seguintes organizações sindicais:
Sindicatos filiados:
–– Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria,
Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve;
–– Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria,
Turismo, Restaurantes e Similares do Centro;
–– Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços e Similares da Região da Madeira;
–– Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria,
Turismo, Restaurantes e Similares do Norte;
–– Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria,
Turismo, Restaurantes e Similares do Sul;
–– SINTAB - Sindicato dos Trabalhadores de Agricultura
e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal;
–– STIANOR- Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
de Alimentação do norte;
–– Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Alimentar;
–– SITACEHT - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Alimentação, Bebidas e Similares,
Comércio, Escritórios e Serviços, Hotelaria e Turismo dos
Açores.

Para os devidos efeitos se declara que a Federação dos
Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário,
Calçado e Peles de Portugal - FESETE, representa os seguintes sindicatos:
–– Sindicato Têxtil do Minho e Trás-Os-Montes;
–– SINTEVECC - Sindicato dos Trabalhadores dos Sectores Têxteis, Vestuário, Calçado e Curtumes do Distrito do
Porto;
–– Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios e Vestuário do Centro;
–– Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios e Vestuário, Calçado e Curtumes do Sul;
–– Sindicato dos Trabalhadores do Sector Têxtil do Distrito de Aveiro;
–– Sindicato dos Trabalhadores do Sector Têxtil da Beira
Baixa;
–– Sindicato dos Trabalhadores do Sector Têxtil da Beira
Alta;
–– SINPICVAT - Sindicato Nacional dos Profissionais da
Indústria e Comércio de Vestuário e Artigos Têxteis;
–– Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário, Confecção e
Têxtil do Norte;
–– Sindicato do Calçado, Malas e Afins Componentes, Formas e Curtumes do Minho e Trás-os-Montes;
–– Sindicato Nacional dos Profissionais da Indústria e Comércio do Calçado, Malas e Afins.

Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações
- FECTRANS, representa os seguintes sindicatos:
–– STRUP - Sindicato dos Trabalhadores de Transportes
Rodoviários e Urbanos de Portugal;
–– STRUN - Sindicato dos Trabalhadores de Transportes
Rodoviários e Urbanos do Norte;
–– SNTSF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário;
–– SIMAMEVIP - Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca;
–– OFICIAISMAR - Sindicato dos Capitães, Oficiais Pilotos, Comissários e Engenheiros da Marinha Mercante;
–– STFCMM - Sindicato dos Transportes Fluviais, Costeiros e da Marinha Mercante;
–– STRAMM - Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Autónoma da Madeira;
–– SPTTOSH - Sindicato dos Profissionais dos Transportes, Turismo e Outros Serviços da Horta;
–– SPTTOSSMSM - Sindicato dos Profissionais dos Transportes, Turismo e Outros Serviços de São Miguel e Santa
Maria.

Depositado em 18 de janeiro de 2022, a fl. 177 do livro n.º 12, com o n.º 8/2022, nos termos do artigo 494.º do
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro.

A FIEQUIMETAL representa as seguintes organizações
sindicais:
–– SITE-NORTE - Sindicato dos Trabalhadores das Indús-
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Acordo de empresa entre a COPEFAP - Cooperativa
de Ensino, CRL e o Sindicato dos Professores da
Grande Lisboa - SPGL e outros - Alteração salarial
e outras

Cláusula 2.ª
Vigência

1- (…)
2- As remunerações mínimas das tabelas salariais e as
cláusulas de expressão pecuniária produzem efeitos a partir
de 1 de janeiro de 2022 e poderão ser revistas anualmente.
3- (…)
(…)

Acordo de empresa celebrado entre a COPEFAP Cooperativa de Ensino, CRL, e o Sindicato dos Professores
da Grande Lisboa - SPGL, o CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal
e Sindicato Nacional dos Psicólogos - SNP com última publicação integral no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 5,
de 8 de fevereiro de 2020.

CAPÍTULO VI

Retribuições
(…)

Tabelas salariais e outros

Cláusula 50.ª-A
CAPÍTULO I

Subsídio de função

Os trabalhadores que desempenhem funções que não tenham enquadramento nas categorias profissionais previstas
no presente AE têm direito a um subsídio de função no valor
de 100 €.
(…)

Âmbito, área e vigência
Cláusula 1.ª
Âmbito e área

1- O presente acordo de empresa, doravante simplesmente designado por AE, obriga, por um lado, a outorgante COPEFAP - Cooperativa de Ensino, CRL, entidade proprietária da Escola Profissional de Educação para o
Desenvolvimento, e, por outro, os trabalhadores ao seu serviço naquela escola, representados pelas associações sindicais outorgantes, abrangendo um empregador e trinta e três
trabalhadores.
(…)

ANEXO II

Definição de profissões e categorias profissionais
Integra a seguinte categoria:
Trabalhador de refeitório/bar - É o trabalhador que nas
diversas áreas de um refeitório executa trabalhos relativos
ao serviço de refeições; Pode proceder a serviços de preparação das refeições podendo confecioná-los; coloca nos balcões pão, fruta, sumos e outros artigos de consumo; recebe
e distribui refeições. Executa ainda os serviços de limpeza e
asseio do espaço refeitório/bar.

………

ANEXO III

Docentes
A- Professores licenciados e profissionalizados e psicólogo

Nível

Remuneração por níveis

Tempo serviço

A- Professores licenciados e profissionalizados e psicólogo

Antiguidade

Permanência (anos)

A8

0a4

5 anos

1 224,00 €

A7

5a9

5 anos

1 444,00 €

A6

10 a 14

5 anos

1 556,00 €

A5

15 a 19

5 anos

1 803,00 €

A4

20 a 25

6 anos

1 999,00 €
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A3

26 a 31

6 anos

2 153,00 €

A2

32 a 35

4 anos

2 456,00 €

A1

36

3 114,00 €
ANEXO III

B- Professores licenciados não profissionalizados

Nível

Remuneração por níveis

Tempo serviço

B- Professores licenciados não profissionalizados

Antiguidade

Permanência (anos)

B8

0a4

5 anos

993,00 €

B7

5a9

5 anos

1 120,00 €

B6

10 a 14

5 anos

1 177,00 €

B5

15 a 19

5 anos

1 251,00 €

B4

20 a 25

6 anos

1 437,00 €

B3

26 a 31

6 anos

1 534,00 €

B2

32 a 35

4 anos

1 686,00 €

B1

36

2 040,00 €
ANEXO IV

Não docentes
Tabela salarial 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022
Assistente educativo/trabalhador
de refeitório/bar
Retribuição

Assistente administrativo/técnico
informática
Nível

Anos

Nível

0
1
2
3
4

8

705,00 €

8

800,00 €

8

1 020,00 €

5
6
7
8
9

7

730,00 €

7

850,00 €

7

1 173,00 €
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Retribuição

Técnico superior de contabilidade
Nível

Retribuição
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10
11
12
13
14

6

755,00 €

6

900,00 €

6

1 224,00 €

15
16
17
18
19

5

780,00 €

5

950,00 €

5

1 326,00 €

20
21
22
23
24

4

805,00 €

4

1 000,00 €

4

1 428,00 €

25
26
27
28
29

3

830,00 €

3

1 050,00 €

3

1 530,00 €

30
31
32
33
34

2

855,00 €

2

1 100,00 €

2

1 632,00 €

35

1

880,00€

1

1 150,00€

1

1 734,00€

Monte da Caparica, 23 de novembro de 2021.

António Joaquim Fonseca Quitério, na qualidade de
mandatário.

Pela COPEFAP - Cooperativa de Ensino, CRL:

Pelo CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio,
Escritórios e Serviços de Portugal:

Paulo Eurico de Carvalho Borges Martins, na qualidade
de presidente da direção.
Fernando Sérgio Amaral da Costa Marques, na qualidade de tesoureiro da direção.

Maria João Vicente, na qualidade de mandatária.
Célia Cristina Oliveira Lopes, na qualidade de mandatária.

Pelo Sindicato dos Professores da Grande Lisboa - SPGL:

Depositado em 19 de janeiro de 2022, a fl. 177 do livro n.º 12, com o n.º 10/2022, nos termos do artigo 494.º do
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro.

António Joaquim Fonseca Quitério, na qualidade de
mandatário.
Pelo Sindicato Nacional dos Psicólogos:
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Acordo de empresa entre a Parques de Sintra Monte da Lua, SA e o Sindicato dos Trabalhadores
da Administração Pública e de Entidades com Fins
Públicos - SINTAP - Alteração salarial

Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e
de Entidades com Fins Públicos - SINTAP (publicado no
Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 35, de 22 de setembro
de 2019 - data de distribuição: 23 de setembro de 2019), que
abrange uma empresa e cerca de 339 trabalhadores.
Entre as entidades identificadas é estabelecido o acordo
relativo à revisão das tabelas salariais que integram o anexo
II do AE/PSML, a aplicar a partir do dia 1 de janeiro de 2022.

Revisão das tabelas salariais do acordo de empresa
outorgado pela Parques de Sintra - Monte da Lua, SA e o

ANEXO II

Tabela salarial
Técnicos Qualificados e de
Serviços
A.0

705 €

Assistentes Técnicos
B.0

Técnicos de Equitação

Técnicos Superiores

705 €

C.0

787 €

D.0

959 €

A.1

705 €

B.1

721 €

C.1

918 €

D.1

1 059 €

A.2

705 €

B.2

767 €

C.2

1 049 €

D.2

1 160 €

A.3

747 €

B.3

807 €

C.3

1 170 €

D.3

1 261 €

A.4

782 €

B.4

858 €

C.4

1 251 €

D.4

1 312 €

A.5

832 €

B.5

908 €

C.5

1 352 €

D.5

1 413 €

A.6

873 €

B.6

959 €

C.6

1 423 €

D.6

1 564 €

A.7

913 €

B.7

1 009 €

C.7

1 524 €

D.7

1 665 €

A.8

964 €

B.8

1 059 €

C.8

1 624 €

D.8

1 766 €

A.9

1 014 €

B.9

1 110 €

C.9

1 725 €

D.9

1 867 €

A.10

1 064 €

B.10

1 160 €

C.10

1 826 €

D.10

1 968 €

Coordenadores

Chefes de Equipa

Diretores

E.1

767 €

F.1

1 614 €

G.1

2 422 €

E.2

807 €

F.2

1 690 €

G.2

2 623 €

E.3

908 €

F.3

1 766 €

G.3

2 825 €

E.4

1 059 €

F.4

1 867 €

G.4

3 027 €

E.5

1 211 €

F.5

2 018 €

G.5

3 279 €

E.6

1 362 €

F.6

2 169 €

G.6

3 532 €

Disposição transitória

Dorabela Baptista Gonçalves Charneca, na qualidade de
administradora do conselho de administração.
José Lino Fonseca Ramos, na qualidade de administrador do conselho de administração.

Atendendo que após entrada em vigor do Boletim do
Trabalho e Emprego, n.º 35, 22 de setembro de 2019 ainda
permanecem trabalhadores entre níveis salariais, os respetivos vencimentos serão atualizados da seguinte forma:
a) São atualizados os vencimentos dos trabalhadores já
enquadrados no nível salarial de acordo com a nova tabela
salarial;
b) Restantes trabalhadores, com exceção dos trabalhadores que auferem a retribuição mínima mensal garantida, serão atualizados em 0,9 % com arredondamento efetuado à
unidade.

Pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração
Pública e de Entidades com Fins Públicos - SINTAP:
José Joaquim Abraão, na qualidade de secretário-geral e mandatário do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos SINTAP.
Carlos Miguel Dias Moreira, na qualidade de secretário
nacional e mandatário do Sindicato dos Trabalhadores da
Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos SINTAP.

Sintra, 6 de janeiro de 2022.
Pela Parques de Sintra - Monte da Lua, SA:

Depositado em 19 de janeiro de 2022, a fl. 177 do livro n.º 12, com o n.º 11/2022, nos termos do artigo 494.º do
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2022, de 12 de
fevereiro.

Florinda Sofia Augusto Cruz, na qualidade de presidente
do conselho de administração.
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DECISÕES ARBITRAIS
...

AVISOS DE CESSAÇÃO DA VIGÊNCIA DE CONVENÇÕES COLETIVAS
...

ACORDOS DE REVOGAÇÃO DE CONVENÇÕES COLETIVAS
...

JURISPRUDÊNCIA
...

359

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 4, 29/1/2022

ORGANIZAÇÕES DO TRABALHO
ASSOCIAÇÕES SINDICAIS
I - ESTATUTOS
...

II - DIREÇÃO
Sindicato dos Trabalhadores Aduaneiros em
Despachantes e Empresas - Eleição

Alexandre Moreira da Silva.
António Carlos Resende Roberto.
António Fernando Mesquita Macedo.
António Francisco Mendonça dos Reis Salgado.
Armando Paulo Fernandes Guedes Costa.
Bruno Nabais Barreiros.
Carlos António de Figueiredo Batista.
Evangelista Paulo Correia Vieira.
Fernando José Miguel Pereira Henriques.
Hugo Manuel Gabriel Gato.
Joaquim Luís Silva e Sousa.
João Pedro Veras Gato.
João Pedro da Conceição Nogueira.
João Pedro Franqueira Pacheco.
José Manuel dos Santos Silva.
José Vítor de Oliveira Martins.
Nelson Correia Vultão.
Nelson Maurício Dias.
Nuno Miguel Marques Crestino.
Paulo Alexandre Carvalho Duarte.
Rita Perdigão da Gama Pombeiro.
Sérgio Manuel Melo Mendes.
Tiago José Jerónimo Guerra.
Vítor Manuel Corrêa Mendes.

Identidade dos membros da direção eleitos em 6 de janeiro de 2022 para o mandato de dois anos.
Direção:
Álvaro Manuel Pereira de Meneses.
Fernando Eduardo Rodrigues Luís.
Fernando Ferreira Antunes.
Jorge António Ferreira Carimbo.
Luís Jorge Guedes Diogo.
Luís Manuel Lúcio de Medeiros Pinto.
Vítor Manuel Pereira Martins.

Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e
Aeroportos - SITAVA - Eleição
Identidade dos membros da direção eleitos em 24 de novembro de 2021 para o mandato de quatro anos.
Direção:
Ana Cristina Rabaça Saragoça.
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ASSOCIAÇÕES DE EMPREGADORES
I - ESTATUTOS
...

II - DIREÇÃO
...

COMISSÕES DE TRABALHADORES
I - ESTATUTOS
J3LP - Fabrico de Produtos Metálicos, L.da Constituição

CAPÍTULO I

Objeto e âmbito

Estatutos aprovados em 20 de dezembro de 2021.

Artigo 1.º

Preâmbulo

Definição e âmbito

1- Os presentes estatutos destinam-se a regular a constituição, eleição, funcionamento e atividade da comissão de
trabalhadores da J3LP - Fabrico de Produtos Metálicos, L.da
2- A sua aprovação decorre nos termos da lei, com a apresentação de o regulamento da votação, elaborado pelos trabalhadores que a convocam e publicitado simultaneamente
com a convocatória.
3- O coletivo dos trabalhadores da J3LP - Fabrico de Produtos Metálicos, L.da é constituído por todos os trabalhadores
da empresa e nele reside a plenitude dos poderes e direitos
respeitantes à intervenção democrática dos trabalhadores na
empresa, a todos os níveis.

A Constituição da República Portuguesa consagra, no
seu artigo 54.º, «o direito dos trabalhadores criarem comissões de trabalhadores para defesa dos seus interesses e intervenção democrática na vida da empresa», após o respetivo
preâmbulo afirmar «a decisão do povo português… de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o
primado do Estado de Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista … tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno».
Assim, os trabalhadores da empresa, no exercício dos seus
direitos constitucionais e legais e determinados a reforçar os
seus interesses e direitos, a sua unidade de classe e a sua
mobilização para a luta por um país mais livre, mais justo e
mais fraterno, designadamente, através da sua intervenção
democrática na vida da empresa, aprovam os seguintes estatutos da comissão de trabalhadores.

Artigo 2.º
Princípios fundamentais

1- A comissão de trabalhadores da J3LP - Fabrico de Pro-
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dutos Metálicos, L.da orienta a sua atividade pelos princípios
constitucionais, na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores da empresa e dos trabalhadores em geral e da intervenção democrática na vida da empresa, visando o reforço
da unidade da classe e a sua mobilização para a luta por uma
sociedade liberta da exploração.

Artigo 7.º
Prazos da convocatória

1- O plenário será convocado com a antecedência mínima
de 15 dias, por meio de anúncios colocados nos locais habituais, destinados à afixação de propaganda das organizações
dos trabalhadores, existentes no interior da empresa.
2- No caso de se verificar a convocatória prevista na alínea
b) do artigo 6.º, a comissão de trabalhadores deve fixar a
data, hora, local e ordem de trabalhos da reunião do plenário,
no prazo de 20 dias contados da receção do referido requerimento.

CAPÍTULO II

Órgãos, composição e competências do colectivo de
trabalhadores
Artigo 3.º

Artigo 8.º

Órgãos

Reuniões

São órgãos do coletivo de trabalhadores:
a) O plenário;
b) A comissão de trabalhadores (CT).

O plenário reunirá quando convocado nos termos do artigo 6.º para os efeitos previstos no artigo 5.º
Artigo 9.º

SECÇÃO I

Reunião de emergência

Artigo 5.º

1- O plenário reúne de emergência sempre que se mostre
necessária uma tomada de posição urgente dos trabalhadores.
2- As convocatórias para estes plenários são feitas com a
antecedência possível face à emergência, de molde a garantir
a presença do maior número de trabalhadores.
3- A definição da natureza urgente do plenário, bem como
a respetiva convocatória, é da competência exclusiva da comissão de trabalhadores ou, nos termos da alínea b) do artigo
6.º, quando convocada pelos trabalhadores.

Competências

Artigo 10.º

Plenário
Artigo 4.º
Constituição

O plenário, forma democrática por excelência de expressão e deliberação, é constituído pelo coletivo dos trabalhadores da empresa.

São competências do plenário:
a) Definir as bases programáticas e orgânicas do coletivo
de trabalhadores, através da aprovação ou alteração dos estatutos da CT;
b) Eleger a comissão de trabalhadores e, em qualquer altura, destituí-la, aprovando simultaneamente um programa
de ação;
c) Controlar a atividade da CT pelas formas e modos previstos nestes estatutos;
d) Pronunciar-se sobre todos os assuntos de interesse relevante para o coletivo dos trabalhadores que lhe sejam submetidos pela CT ou por trabalhadores, nos termos destes
estatutos.

Funcionamento

1- As deliberações são válidas desde que tomadas pela
maioria simples dos trabalhadores presentes, salvo o disposto no número seguinte.
2- Para a destituição da CT, das subcomissões de trabalhadores, ou de algum dos seus membros é exigida uma maioria
qualificada de dois terços dos votantes.
Artigo 11.º
Sistema de discussão e votação

1- O voto é sempre direto.
2- A votação faz-se por braço levantado, exprimindo o
voto a favor, o voto contra e a abstenção.
3- O voto é direto e secreto nas votações referentes a:
a) Eleição e destituição da comissão de trabalhadores;
b) Eleição e destituição das subcomissões de trabalhadores;
c) Aprovação e alteração dos estatutos e adesão a comissões coordenadoras.
4- As votações previstas no número anterior decorrerão

Artigo 6.º
Convocação

O plenário pode ser convocado:
a) Pela comissão de trabalhadores;
b) Pelo mínimo de 100 ou 20 % dos trabalhadores da empresa, mediante requerimento apresentado à comissão de trabalhadores, com indicação da ordem de trabalhos.
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ocorra alteração das condições de trabalho;
e) Intervir, através das comissões coordenadoras às quais
aderir, na reorganização do respetivo sector de atividade económica;
f) Gerir ou participar na gestão das obras sociais da empresa;
g) Participar na elaboração da legislação do trabalho;
h) Em geral, exercer todas as atribuições e competências
que por lei lhes sejam reconhecidas.

nos termos da lei e destes estatutos.
5- O plenário ou a CT podem submeter outras matérias ao
sistema de votação previsto no número 3.
6- São obrigatoriamente precedidas de discussão em plenário as seguintes matérias:
a) Eleição e destituição da comissão de trabalhadores ou
de algum dos seus membros;
b) Eleição e destituição das subcomissões de trabalhadores
ou de algum dos seus membros;
c) Alteração dos estatutos.
7- A comissão de trabalhadores ou o plenário podem submeter a discussão prévia qualquer deliberação.

Artigo 15.º
Controlo de gestão

1- O controlo de gestão visa promover a intervenção e o
empenhamento dos trabalhadores na vida da empresa.
2- O controlo de gestão é exercido pela CT, nos termos e
segundo as formas previstas na Constituição da República,
na lei e nestes estatutos.
3- Em especial, para o exercício do controlo de gestão, a
CT tem o direito de:
a) Apreciar e emitir parecer sobre o orçamento da empresa
e suas alterações, bem como acompanhar a respetiva execução;
b) Promover a adequada utilização dos recursos técnicos,
humanos e financeiros;
c) Promover, junto dos órgãos de gestão e dos trabalhadores, medidas que contribuam para a melhoria da atividade da
empresa, designadamente nos domínios dos equipamentos e
da simplificação administrativa;
d) Apresentar aos órgãos competentes da empresa sugestões, recomendações ou críticas tendentes à qualificação inicial e à formação contínua dos trabalhadores, bem como à
melhoria das condições de vida e de trabalho, nomeadamente na segurança, higiene e saúde;
e) Defender junto dos órgãos de gestão e fiscalização da
empresa e das autoridades competentes os legítimos interesses dos trabalhadores.
4- No exercício das suas competências e direitos, designadamente no controlo das decisões económicas e sociais da
entidade patronal, a CT conserva a sua autonomia, não assume poderes de gestão e, por isso, não se substitui aos órgãos
da empresa nem à sua hierarquia administrativa, técnica e
funcional, nem com eles se corresponsabiliza.
5- A competência da CT para o exercício do controlo de
gestão não pode ser delegada noutras entidades.

SECÇÃO II
Comissão de trabalhadores
SUBSECÇÃO I
Disposições gerais
Artigo 12.º
Natureza

1- A comissão de trabalhadores (CT) é o órgão democraticamente designado, investido e controlado pelo coletivo dos
trabalhadores para o exercício das atribuições, competências
e direitos reconhecidos na Constituição da República, na lei
e nestes estatutos.
2- Como forma de organização, expressão e atuação democráticas do coletivo dos trabalhadores, a CT exerce em
nome próprio a competência e direitos referidos no número
anterior.
Artigo 13.º
Autonomia e independência

1- A CT é independente do patronato, do Estado, dos partidos e associações políticas, das confissões religiosas, das
associações sindicais e, em geral, de qualquer organização
ou entidade estranha ao coletivo dos trabalhadores.
§ único. As entidades e associações patronais estão proibidas de promoverem a constituição, manutenção e atuação
da CT, ingerirem-se no seu funcionamento e atividade ou, de
qualquer modo, influírem sobre a CT, designadamente através de pressões económicas.

Artigo 16.º

Artigo 14.º

Relações com as organizações sindicais

A atividade da CT e, designadamente, o disposto no artigo anterior, é desenvolvida sem prejuízo das atribuições e
competências da organização sindical dos trabalhadores.

Competência

1- Compete à CT, designadamente:
a) Defender os direitos e interesses profissionais dos trabalhadores;
b) Receber todas as informações necessárias ao exercício
da sua atividade;
c) Exercer o controlo de gestão na empresa;
d) Participar nos processos de reestruturação da empresa,
especialmente no tocante a ações de formação ou quando

Artigo 17.º
Deveres

São deveres da CT, designadamente:
a) Realizar uma atividade permanente e dedicada de organização de classe, de mobilização dos trabalhadores e de
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reforço da sua unidade;
b) Garantir e desenvolver a participação democrática dos
trabalhadores no funcionamento, direção, controlo e em toda
a atividade do coletivo dos trabalhadores e dos seus órgãos,
assegurando a democracia interna a todos os níveis;
c) Promover o esclarecimento e a formação cultural, técnica, profissional e social dos trabalhadores, de modo a permitir o desenvolvimento da sua consciência enquanto produtores de riqueza e a reforçar o seu empenhamento responsável
na defesa dos seus direitos e interesses;
d) Exigir da entidade patronal, do órgão de gestão e de todas as entidades públicas competentes o cumprimento e aplicação das normas constitucionais e legais respeitantes aos
direitos dos trabalhadores;
e) Estabelecer laços de solidariedade e cooperação com as
comissões de trabalhadores de outras empresas e comissões
coordenadoras;
f) Cooperar, na base do reconhecimento da sua independência recíproca, com a organização sindical dos trabalhadores da empresa, na prossecução dos objetivos comuns a
todos os trabalhadores;
g) Assumir, ao seu nível de atuação, todas as responsabilidades que para as organizações dos trabalhadores decorrem
da luta geral pela liquidação da exploração do homem pelo
homem e pela construção de uma sociedade sem classes.

3- O dever de informação que recai sobre o órgão de gestão
da empresa abrange, designadamente, as seguintes matérias:
a) Planos gerais de atividade e orçamento;
b) Organização da produção e suas implicações no grau da
utilização dos trabalhadores e do equipamento;
c) Situação de aprovisionamento;
d) Previsão, volume e administração de vendas;
e) Gestão de pessoal e estabelecimento dos seus critérios
básicos, montante da massa salarial e sua distribuição por
grupos ou escalões profissionais, regalias sociais, produtividade e absentismo;
f) Situação contabilística, compreendendo o balanço, conta de resultados e balancetes;
g) Modalidades de financiamento;
h) Encargos fiscais e parafiscais;
i) Projetos de alteração do objeto, do capital social e/ou de
reconversão da atividade da empresa.
4- As informações previstas neste artigo são requeridas,
por escrito, pela CT ou pelos seus membros, à administração
da empresa.
5- Nos termos da lei, a administração da empresa deve responder por escrito, prestando as informações requeridas, no
prazo de 8 dias, que poderá ser alargado até ao máximo de 15
dias, se a complexidade da matéria o justificar.
6- O disposto no número anterior não prejudica nem substitui as reuniões previstas no artigo 17.º

SUBSECÇÃO II

Artigo 20.º

Direitos instrumentais

Parecer prévio

1- Têm de ser obrigatoriamente precedidos de parecer escrito da CT, os seguintes atos de decisão da empresa:
a) Regulação da utilização de equipamento tecnológico
para vigilância, à distância, do local de trabalho;
b) Tratamento de dados biométricos;
c) Elaboração de regulamentos internos da empresa;
d) Celebração de contratos de viabilização ou contratos-programa;
e) Encerramento de estabelecimentos ou de linhas de produção;
f) Dissolução ou requerimento de declaração de insolvência da empresa;
g) Quaisquer medidas de que resulte uma diminuição sensível do número de trabalhadores da empresa, ou agravamento substancial das suas condições de trabalho e, ainda, as
decisões suscetíveis de desencadear mudanças substanciais
no plano da organização de trabalho ou dos contratos de trabalho;
h) Estabelecimento do plano anual e elaboração do mapa
de férias dos trabalhadores da empresa;
i) Definição e organização dos horários de trabalho aplicáveis a todos ou a parte dos trabalhadores da empresa;
j) Modificação dos critérios de base de classificação profissional e de promoções;
k) Mudança de local de atividade da empresa ou estabelecimento;
l) Despedimento individual de trabalhadores;
m) Despedimento coletivo;

Artigo 18.º
Reuniões com o órgão de gestão da empresa

1- A CT tem o direito de reunir periodicamente com o órgão de gestão, para discussão e análise dos assuntos relacionados com o exercício das suas atribuições, e de obter as
informações necessárias à realização dessas atribuições.
2- As reuniões realizam-se, pelo menos, uma vez por mês,
mas deverão ter lugar sempre que necessário, para os fins
indicados no número anterior.
3- Das reuniões referidas neste artigo é lavrada ata, elaborada pelo órgão de gestão, que deve ser aprovada e assinada
por todos os presentes.
4- O disposto nos números anteriores aplica-se igualmente às subcomissões de trabalhadores, em relação às direções
dos respetivos estabelecimentos.
Artigo 19.º
Informação

1- Nos termos da Constituição da República e da lei, a CT
tem direito a que lhe sejam fornecidas todas as informações
necessárias ao exercício da sua atividade.
2- Ao direito previsto no número anterior correspondem,
legalmente, deveres de informação, vinculando não só o órgão de gestão da empresa, mas também todas as entidades
públicas competentes para as decisões relativamente às quais
a CT tem o direito de intervir.
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n) Mudança, a título individual ou coletivo, do local de trabalho de quaisquer trabalhadores;
o) Balanço Social.
2- O parecer é solicitado à CT, por escrito, pela administração da empresa e deve ser emitido no prazo máximo de
10 dias, a contar da data da receção do escrito em que for
solicitado, se outro maior não for concedido ou acordado, em
atenção à extensão ou complexidade da matéria.
3- Nos casos a que se refere a alínea c) do número 1, o
prazo de emissão do parecer é de 5 dias.
4- Quando a CT solicitar informações sobre matérias relativamente às quais tenha sido requerida a emissão de parecer,
ou quando haja lugar à realização de reunião, nos termos do
artigo 18.º, o prazo conta-se a partir da prestação das informações solicitadas, ou da realização da reunião.
5- Decorridos os prazos referidos nos números 2, 3 e 4
sem que o parecer tenha sido entregue à entidade que o tiver
solicitado, considera-se preenchida a exigência referida no
número 1.
6- A prática de qualquer dos atos referidos no número 1
sem que previamente tenha sido solicitado, de forma regular,
o parecer da comissão de trabalhadores determina a respetiva
nulidade nos termos gerais de direito.

justa causa, através da emissão de parecer prévio, tudo nos
termos da legislação aplicável;
b) Intervir no controlo dos motivos e do processo para despedimento coletivo, através de parecer prévio, nos termos da
legislação aplicável;
c) Ser ouvida pela entidade patronal sobre a elaboração do
mapa de férias, na falta de acordo com os trabalhadores sobre a respetiva marcação.
Artigo 23.º
Gestão de serviços sociais

A CT tem o direito de participar na gestão dos serviços
sociais destinados aos trabalhadores da empresa.
Artigo 24.º
Participação na elaboração da legislação do trabalho

A participação da CT na elaboração da legislação do trabalho é feita nos termos da lei.
SUBSECÇÃO III
Garantias e condições para o exercício da competência e
direitos da CT

Artigo 21.º

Artigo 25.º

Reestruturação da empresa

1- O direito de participar em processos de reestruturação
da empresa deve ser exercido:
a) Pela CT, quando se trate da reestruturação da empresa;
b) Pela correspondente comissão coordenadora, quando se
trate da reestruturação de empresas do sector, cujas comissões de trabalhadores aquela coordena.
2- Neste âmbito, as CT e as comissões coordenadoras gozam dos seguintes direitos:
a) O direito de serem previamente ouvidas e de emitirem
parecer, nos termos e prazos previstos no artigo anterior, sobre os planos ou projetos de reorganização aí referidos;
b) O direito de serem informadas sobre a evolução dos atos
subsequentes;
c) O direito de ter acesso à formulação final dos instrumentos de reestruturação e de sobre eles se pronunciar antes
de aprovados;
d) O direito de reunirem com os órgãos encarregados dos
trabalhos preparatórios de reestruturação;
e) O direito de emitirem juízos críticos, de formular sugestões e de deduzir reclamações junto dos órgãos sociais da
empresa, ou das entidades competentes.

Tempo para o exercício de voto

1- Os trabalhadores, nas deliberações que, em conformidade com a lei e com estes estatutos, o requeiram, têm o direito
de exercer o voto no local de trabalho e durante o horário de
trabalho.
2- O exercício do direito previsto no número 1 não pode
causar quaisquer prejuízos ao trabalhador e o tempo despendido conta, para todos os efeitos, como tempo de serviço
efetivo.
Artigo 26.º
Plenários e reuniões

1- A comissão e/ou subcomissão de trabalhadores podem
convocar plenários e outras reuniões de trabalhadores a realizar no local de trabalho:
a) Durante o horário de trabalho da generalidade dos trabalhadores até um período máximo de 15 horas por ano, que
conta como tempo de serviço efetivo, desde que seja assegurado o funcionamento de serviços de natureza urgente e
essencial;
b) Fora do horário de trabalho da generalidade dos trabalhadores, sem prejuízo do normal funcionamento de turnos
ou de trabalho suplementar.
2- O tempo despendido nas reuniões referidas no na alínea a) do número 1 não pode causar quaisquer prejuízos ao
trabalhador e conta, para todos os efeitos, como tempo de
serviço.
3- A comissão e/ou subcomissão de trabalhadores devem
comunicar aos órgãos da empresa, com a antecedência mínima de 48 horas, a data, a hora e o local em que pretendem

Artigo 22.º
Defesa de interesses profissionais e direitos dos trabalhadores

Em especial, para defesa de interesses profissionais e direitos dos trabalhadores a comissão de trabalhadores goza
dos seguintes direitos:
a) Intervir no procedimento disciplinar para despedimento
individual; ter conhecimento do processo desde o seu início;
controlar a respetiva regularidade, bem como a exigência de

365

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 4, 29/1/2022

tos, como tempo de serviço, as ausências dos trabalhadores
que sejam membros das estruturas de representação coletiva
dos trabalhadores, designadamente da CT, de subcomissões
e comissões coordenadoras, no exercício das suas atribuições e competências.
2- As ausências previstas no número anterior, que excedam o crédito de horas definido por lei e por estes estatutos,
consideram-se justificadas e contam como tempo de serviço
efetivo, salvo para efeito retribuição.

que a reunião de trabalhadores se efetue e afixar a respetiva
convocatória.
4- No caso de reunião a realizar durante o horário de trabalho, a comissão e/ou subcomissão de trabalhadores devem,
se for o caso, apresentar proposta que vise assegurar o funcionamento de serviços de natureza urgente e essencial.
Artigo 27.º
Ação no interior da empresa

1- A comissão de trabalhadores tem direito a realizar, nos
locais de trabalho e durante o horário de trabalho, todas as
atividades relacionadas com o exercício das suas atribuições
e direitos.
2- Este direito compreende o livre acesso aos locais de trabalho, a circulação nos mesmos e o contacto direto com os
trabalhadores.

Sem prejuízo da sua independência legal e estatutária, a
CT pratica e tem direito a beneficiar, na sua ação, da solidariedade de classe que une nos mesmos objetivos fundamentais todas as organizações dos trabalhadores.

Artigo 28.º

Artigo 34.º

Artigo 33.º
Solidariedade de classe

Afixação e de distribuição de documentos

Proibição de atos de discriminação contra trabalhadores

1- A CT tem o direito de afixar todos os documentos relativos aos interesses dos trabalhadores, em local adequado
para o efeito, posto à sua disposição pela entidade patronal.
2- A CT tem o direito de efetuar a distribuição daqueles
documentos nos locais de trabalho e durante o horário de
trabalho.

É proibido e considerado nulo e de nenhum efeito todo o
acordo ou ato que vise:
a) Subordinar o emprego de qualquer trabalhador à condição de este participar ou não nas atividades e órgãos, ou de
se demitir dos cargos previstos nestes estatutos;
b) Despedir, transferir ou, por qualquer modo, prejudicar
um trabalhador por motivo das suas atividades e posições relacionadas com as formas de organização e intervenção dos
trabalhadores previstas nestes estatutos.

Artigo 29.º
Instalações adequadas

A CT tem direito a instalações adequadas, no interior da
empresa, para o exercício das suas funções.

Artigo 35.º
Proteção legal

Artigo 30.º

Os membros das CT, além do previsto nestes estatutos,
gozam dos direitos e da proteção legal reconhecidos pela
Constituição da República e pela lei aos membros das estruturas de representação coletiva dos trabalhadores.

Meios materiais e técnicos

A CT tem direito a obter, do órgão de gestão da empresa,
os meios materiais e técnicos necessários para o desempenho
das suas atribuições.

Artigo 36.º

Artigo 31.º

Personalidade jurídica e capacidade judiciária

1- A CT adquire personalidade jurídica pelo registo dos
seus estatutos no ministério responsável pela área laboral.
2- A capacidade da CT abrange todos os direitos e obrigações necessários ou convenientes para a prossecução dos
seus fins.
3- A CT tem capacidade judiciária, podendo ser parte em
tribunal para a realização e defesa dos seus direitos e dos
trabalhadores que lhe compete defender.
4- A CT goza de capacidade judiciária ativa e passiva, sem
prejuízo dos direitos e da responsabilidade individual de
cada um dos seus membros.
5- Qualquer dos seus membros, devidamente credenciado,
pode representar a CT em juízo, sem prejuízo do estabelecido nestes estatutos sobre o número de assinaturas necessárias
para a obrigar.

Crédito de horas

1- Para o exercício das suas funções, cada um dos membros das seguintes estruturas tem direito a um crédito mensal
de horas não inferior aos seguintes montantes:
• Subcomissão de trabalhadores, oito horas;
• Comissão de trabalhadores, vinte e cinco horas;
• Comissão coordenadora, vinte horas.
2- O trabalhador que seja membro de mais do que uma
das estruturas referidas no número 1 não pode cumular os
correspondentes créditos de horas.
Artigo 32.º
Faltas

1- Consideram-se justificadas e contam, para todos os efei-
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cuja composição ela própria determinará, com o objetivo de
concretizar as deliberações da comissão.
2- O secretariado é eleito na primeira reunião que tiver lugar após a tomada de posse.
3- As deliberações da CT são tomadas pela maioria simples de votos dos membros presentes, sendo válidas desde
que nelas participe a maioria absoluta dos seus membros.

SUBSECÇÃO IV
Composição, organização e funcionamento da CT
Artigo 37.º
Sede

A sede da CT localiza-se na sede da empresa.

Artigo 44.º

Artigo 38.º

Reuniões

Composição

1- A CT reúne ordinariamente pelo menos uma vez por
trimestre.
2- A CT reúne extraordinariamente a requerimento do secretariado, ou de, pelo menos, dois dos membros daquela,
sempre que ocorram motivos que o justifiquem.
3- A CT reúne extraordinariamente, de emergência, com
convocação informal, através de contactos entre os seus
membros, sempre que ocorram factos que, pela sua natureza
urgente, imponham uma tomada de posição em tempo útil.

1- A CT é composta por 4 membros efetivos.
2- Em caso de renúncia, destituição ou perda do mandato de um dos seus membros, a sua substituição faz-se pelo
elemento seguinte da lista a que pertencia o membro a substituir, ou, por impossibilidade deste, pelo que se segue, e,
assim, sucessivamente.
3- Se a substituição for global, o plenário elege uma comissão provisória, que requererá à CE a convocação e organização do novo ato eleitoral e que terá de realizar-se no
prazo máximo de 90 dias após a realização do plenário.

Artigo 45.º

Artigo 39.º

Financiamento

1- Constituem receitas da CT:
a) As contribuições voluntárias dos trabalhadores;
b) O produto de iniciativas de recolha de fundos;
c) O produto de vendas de documentos e outros materiais
editados pela CT.

Duração do mandato

O mandato da CT é de quatro (4) anos.
Artigo 40.º
Perda do mandato

SUBSECÇÃO V

1- Perde o mandato o membro da CT que faltar injustificadamente a três reuniões seguidas ou seis interpoladas.
2- A sua substituição faz-se por iniciativa da CT, nos termos do número 2 do artigo 38.º

Subcomissões de trabalhadores (SUBCT)
Artigo 46.º

Artigo 41.º

Princípio geral

Delegação de poderes

1- Podem ser constituídas subcomissões de trabalhadores
(SUBCT) nos diversos locais de trabalho ou estabelecimentos, para uma melhor intervenção, participação e empenhamento dos trabalhadores na vida da empresa.
2- A atividade das SUBCT é regulada nos termos da lei e
dos presentes estatutos.

1- É lícito a qualquer membro da CT delegar noutro a sua
competência, mas essa delegação só produz efeitos numa
única reunião da CT.
2- Em caso de gozo de férias ou impedimento de duração
não superior a um mês, a delegação de poderes produz efeitos durante o período indicado.
3- A delegação de poderes está sujeita a forma escrita, devendo indicar-se expressamente os fundamentos, o prazo e a
identificação do mandatário.

Artigo 47.º
Mandato

1- A duração do mandato das SUBCT é de quatro (4) anos,
coincidindo com o da CT.
2- Se a maioria dos membros da SUBCT mudar de local
de trabalho ou estabelecimento, deverão realizar-se eleições
para uma nova SUBCT, cujo mandato terminará com o da
respetiva CT.
3- Se a constituição da SUBCT só for possível após a eleição da CT, designadamente por se ter criado um novo local de trabalho ou estabelecimento na empresa, o mandato
daquela termina com o da CT em funções na data da sua
eleição.

Artigo 42.º
Poderes para obrigar a CT

Para obrigar a CT são necessárias as assinaturas de, pelo
menos, dois dos seus membros, em efetividade de funções.
Artigo 43.º
Coordenação e deliberações

1- A atividade da CT é coordenada por um secretariado,
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res, de entre os seus membros, ou por, pelo menos três (3)
elementos pertencentes ao quadro efetivo dos trabalhadores,
mas que não tenham subscrito qualquer uma das candidaturas que se apresentarem a sufrágio;
b) Na falta de CE, a mesma é constituída por um representante de cada uma das listas concorrentes e igual número de
representantes dos trabalhadores que convocaram a eleição;
c) O número de membros referido na alínea a) será acrescido de 1 representante eleito e indicado por cada uma das
listas concorrentes ao ato eleitoral, que o apresente com a
respetiva candidatura.
2- Na primeira reunião, a CE designará o seu coordenador.
3- A CE preside, dirige e coordena todo o processo eleitoral, assegura a igualdade de oportunidades e imparcialidade
no tratamento das listas e garante a legalidade e regularidade estatutária de todos os atos praticados no âmbito daquele
processo, designadamente a correta inscrição nos cadernos
eleitorais, a contagem dos votos, o apuramento dos resultados e a sua publicação, com o nome dos eleitos para a comissão de trabalhadores.
4- O mandato da CE inicia-se com a eleição a que se refere o número 1, suspende-se após a finalização do processo
eleitoral e termina com a eleição da nova comissão eleitoral.
5- No caso de extinção da CT antes do fim do mandato,
a CE assume o exercício de funções e convocará eleições
antecipadas.
6- A CE deliberará validamente desde que estejam presentes metade mais um dos seus membros, as suas deliberações
são tomadas por maioria simples dos presentes e terão de
constar em ata elaborada para o efeito.
7- Em caso de empate na votação, o coordenador tem voto
de qualidade.
8- As reuniões da CE são convocadas pelo coordenador,
ou por três dos seus membros, com uma antecedência mínima de 48 horas, salvo se houver aceitação unânime de um
período mais curto.

Artigo 48.º
Composição

As SUBCT são compostas pelo número máximo de
membros previsto na lei, devendo o respetivo caderno eleitoral corresponder aos trabalhadores do local de trabalho ou
estabelecimento.
SUBSECÇÃO VI
Comissões coordenadoras
Artigo 49.º
Princípio geral

A CT articulará a sua ação com as comissões coordenadoras de CT do mesmo grupo e/ou sector de atividade económica e da sua região administrativa, no sentido do fortalecimento da cooperação e da solidariedade e para intervirem na
elaboração dos planos socioeconómicos do sector e da região
respetiva, bem como em iniciativas que visem a prossecução
dos seus fins estatutários e legais.
Artigo 50.º
Adesão

A CT adere à seguinte comissão coordenadora:
a) Comissão coordenadora das CT do sector de atividade
da região Centro.
CAPÍTULO III

Processo eleitoral
Artigo 51.º
Capacidade eleitoral

São eleitores e elegíveis os trabalhadores da empresa.

Artigo 54.º

Artigo 52.º

Caderno eleitoral

1- A empresa deve entregar o caderno eleitoral aos trabalhadores que procedem à convocação da votação ou à CE,
conforme o caso, no prazo de 48 horas após a receção da
cópia da convocatória, procedendo aqueles à sua imediata
afixação na empresa e seus estabelecimentos.
2- O caderno eleitoral deve conter o nome dos trabalhadores da empresa e, sendo caso disso, agrupados por estabelecimento, à data da convocação da votação.

Princípios gerais sobre o voto

1- O voto é direto e secreto.
2- É permitido o voto por correspondência aos trabalhadores que se encontrem temporariamente deslocados do seu
local de trabalho habitual por motivo de serviço, aos trabalhadores em cujo local de trabalho não haja mesa eleitoral e
aos que estejam em gozo de férias ou ausentes por motivo
de baixa.
3- A conversão dos votos em mandatos faz-se de harmonia
com o método de representação proporcional da média mais
alta de Hondt.

Artigo 55.º
Convocatória da eleição

1- O ato eleitoral é convocado com a antecedência mínima
de 15 dias sobre a respetiva data.
2- A convocatória menciona expressamente o dia, o local,
o horário e o objeto da votação.
3- A convocatória é afixada nos locais usuais para afixação
de documentos de interesse para os trabalhadores e nos lo-

Artigo 53.º
Comissão eleitoral

1- A comissão eleitoral (CE) é composta por:
a) Três (3) membros eleitos pela comissão de trabalhado-
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o disposto nestes estatutos são definitivamente rejeitadas,
por meio de declaração escrita, com indicação dos fundamentos, assinada pela CE e entregue aos proponentes.

cais onde funcionarão mesas de voto e será difundida pelos
meios adequados, de modo a garantir a mais ampla publicidade.
4- Uma cópia da convocatória é remetida pela entidade
convocante ao órgão de gestão da empresa, na mesma data
em que for tornada pública, por meio de carta registada com
aviso de receção, ou entregue por protocolo.

Artigo 59.º
Aceitação das candidaturas

O ato eleitoral é convocado pela CE constituída nos termos dos estatutos ou, na sua falta por, 100 ou 20 % dos trabalhadores da empresa.

1- Até ao 8.º dia anterior à data marcada para o ato eleitoral, a CE publica, por meio de afixação nos locais indicados
no número 3 do artigo 55.º, as candidaturas aceites.
2- A identificação das candidaturas previstas no número
anterior é feita por meio de letra, que funcionará como sigla,
atribuída pela CE a cada uma delas, por ordem cronológica
de apresentação, com início na letra A.

Artigo 57.º

Artigo 60.º

Artigo 56.º
Quem pode convocar o ato eleitoral

Candidaturas

Campanha eleitoral

1- Podem propor listas de candidatura à eleição da CT
20 % ou 100 trabalhadores da empresa inscritos nos cadernos eleitorais.
2- Podem propor listas de candidatura à eleição da SUBCT
10 % de trabalhadores do respetivo estabelecimento inscritos
nos cadernos eleitorais.
3- Nenhum trabalhador pode subscrever ou fazer parte de
mais de uma lista de candidatura.
4- As candidaturas deverão ser identificadas por um lema
ou sigla.
5- As candidaturas são apresentadas até 10 dias antes da
data para o ato eleitoral.
6- A apresentação consiste na entrega da lista à comissão
eleitoral, acompanhada de uma declaração de aceitação assinada, individual ou coletivamente, por todos os candidatos,
e subscrita, nos termos do número 1 deste artigo, pelos proponentes.
7- A comissão eleitoral entrega aos apresentantes um recibo, com a data e a hora da apresentação e regista essa mesma
data e hora no original recebido.
8- Todas as candidaturas têm direito a fiscalizar, através
do delegado designado, toda a documentação recebida pela
comissão eleitoral, para os efeitos deste artigo.

1- A campanha eleitoral visa o esclarecimento dos eleitores e tem lugar entre a data de afixação da aceitação das candidaturas e o final do dia anterior à eleição.
2- As despesas com a propaganda eleitoral são custeadas
pelas respetivas candidaturas.
Artigo 61.º
Local e horário da votação

1- A votação inicia-se, pelo menos trinta minutos antes do
começo e termina, pelo menos sessenta minutos depois do
termo do período de funcionamento da empresa ou estabelecimento, podendo os trabalhadores dispor do tempo indispensável para votar durante o respetivo horário de trabalho.
2- A votação realiza-se simultaneamente em todos os locais de trabalho e estabelecimentos da empresa e com idêntico formalismo.
3- Os trabalhadores têm o direito de votar durante o respetivo horário de trabalho, dispondo para isso do tempo indispensável para o efeito.
Artigo 62.º
Mesas de voto

1- Haverá uma mesa de voto central, onde serão descarregados os votos por correspondência.
2- Nos estabelecimentos com um mínimo de 10 eleitores
há uma mesa de voto.
3- Cada mesa não pode ter mais de 500 eleitores.
4- Podem ser constituídas mesas de voto nos estabelecimentos com mais de 10 trabalhadores.
5- Os trabalhadores dos estabelecimentos referidos no número anterior podem ser agregados, para efeitos devotação,
a uma mesa de voto de estabelecimento diferente.
6- As mesas são colocadas no interior dos locais de trabalho, de modo que os trabalhadores possam votar sem prejudicar o normal funcionamento da empresa ou do estabelecimento.
7- Os trabalhadores referidos no número 4 têm direito a
votar dentro de seu horário de trabalho.

Artigo 58.º
Rejeição de candidaturas

1- A CE deve rejeitar de imediato as candidaturas entregues fora de prazo ou que não venham acompanhadas da documentação exigida no artigo anterior.
2- A CE dispõe do prazo máximo de dois dias a contar da
data de apresentação, para apreciar a regularidade formal e a
conformidade da candidatura com estes estatutos.
3- As irregularidades e violações a estes estatutos que vierem a ser detetadas, podem ser supridas pelos proponentes,
para o efeito notificados pela CE, no prazo máximo de dois
dias, a contar da respetiva notificação.
4- As candidaturas que, findo o prazo referido no número
anterior, continuarem a apresentar irregularidades e a violar
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Artigo 63.º

vinte e quatro horas antes do fecho da votação.
2- A remessa é feita por carta registada, com indicação do
nome do remetente, dirigida à CE, e só por esta pode ser
aberta.
3- O votante, depois de assinalar o voto, dobra o boletim de
voto em quatro, introduzindo-o num envelope, que fechará,
assinalando-o com os dizeres «voto por correspondência»,
nome e assinatura, introduzindo-o, por sua vez, no envelope
que enviará pelo correio.
4- Depois do encerramento das urnas, a CE procede à
abertura do envelope exterior, regista em seguida no registo de votantes o nome do trabalhador, com a menção «voto
por correspondência» e, finalmente, entrega o envelope ao
presidente da mesa central que, abrindo-o, faz de seguida a
introdução do boletim na urna.

Composição e forma de designação das mesas de voto

1- As mesas são compostas por um presidente e dois vogais, escolhidos de entre os trabalhadores com direito a voto
e que ficam dispensados da respetiva prestação de trabalho.
2- Os membros das mesas de voto são designados pela CE.
3- A seu pedido, a CE será coadjuvada pela CT e pelas
SUBCT no exercício das suas competências, designadamente, nos estabelecimentos geograficamente dispersos.
4- Cada candidatura tem direito a designar um delegado,
junto de cada mesa de voto, para acompanhar e fiscalizar
todas as operações.
Artigo 64.º
Boletins de voto

Artigo 67.º

1- O voto é expresso em boletins de voto de forma retangular e com as mesmas dimensões para todas as listas, impressos em papel da mesma cor, liso e não transparente.
2- Em cada boletim são impressas as designações das candidaturas submetidas a sufrágio e as respetivas siglas e símbolos, se os tiverem.
3- Na linha correspondente a cada candidatura figura um
quadrado em branco destinado a ser assinalado com a escolha do eleitor.
4- A impressão dos boletins de voto fica a cargo da CE,
que assegura o seu fornecimento às mesas na quantidade necessária e suficiente, de modo que a votação possa iniciar-se
dentro do horário previsto.
5- A CE envia, com a antecedência necessária, os boletins
de voto aos trabalhadores com direito a votarem por correspondência.

1- Considera-se voto em branco o boletim de voto que não
tenha sido objeto de qualquer tipo de marca.
2- Considera-se nulo o voto em cujo boletim:
a) Tenha sido assinalado mais de um quadrado ou quando
haja dúvidas sobre qual o quadrado assinalado;
b) Tenha sido feito qualquer corte, desenho ou rasura ou
quando tenha sido escrita qualquer palavra.
3- Considera-se também nulo o voto por correspondência,
quando o boletim de voto não chega ao seu destino nas condições previstas no artigo 66.º, ou seja, sem o nome e assinatura e em envelopes que não estejam devidamente fechados.
4- Considera-se válido o voto em que a cruz, embora não
perfeitamente desenhada ou excedendo os limites do quadrado, assinale inequivocamente a vontade do votante.

Artigo 65.º

Artigo 68.º

Valor dos votos

Ato eleitoral

Abertura das urnas e apuramento

1- Compete à mesa dirigir os trabalhos do ato eleitoral.
2- Antes do início da votação, o presidente da mesa mostra aos presentes a urna aberta, de modo a certificar que ela
está vazia, fechando-a de seguida e procedendo à respetiva
selagem.
3- Os votantes são identificados, assinam a lista de presenças, recebem o boletim de voto do presidente da mesa e os
vogais descarregam o nome no caderno eleitoral.
4- Em local afastado da mesa, o votante assinala o boletim
de voto com uma cruz no quadrado correspondente à lista
em que vota, dobra-o em quatro e entrega-o ao presidente da
mesa, que o introduz na urna.
5- O registo dos votantes contém um termo de abertura e
um termo de encerramento, com indicação do número total
de páginas e é assinado e rubricado em todas as páginas pelos membros da mesa, ficando a constituir parte integrante da
ata da respetiva mesa.

1- O acto de abertura das urnas e o apuramento final têm
lugar, simultaneamente, em todas as mesas e locais de votação e são públicos.
2- De tudo o que se passar em cada mesa de voto é lavrada
uma acta que, depois de lida em voz alta e aprovada pelos
membros da mesa, é por eles assinada no final e rubricada
em todas as páginas, dela fazendo parte integrante o registo
de votantes.
3- Uma cópia de cada acta referida no número anterior é
afixada junto do respetivo local de votação, durante o prazo
de três dias a contar da data do apuramento respetivo.
4- O apuramento global da votação é feito pela CE, que
lavra a respetiva acta, com base nas actas das mesas de voto,
nos termos do número 2, com base nas actas das mesas de
voto pela comissão eleitoral.
5- A comissão eleitoral, seguidamente, proclama os resultados e os eleitos.

Artigo 66.º

Artigo 69.º

Votação por correspondência

Publicidade

1- Os votos por correspondência são remetidos à CE até

1- No prazo de 15 dias a contar do apuramento do resulta-
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do, a CE comunica o resultado da votação à administração
da empresa e afixa-o no local ou locais em que a votação
teve lugar.
2- No prazo de 10 dias a contar do apuramento do resultado, a CE requer ao ministério responsável pela área laboral:
a) O registo da eleição dos membros da CT e das SUBCT,
juntando cópias certificadas das listas concorrentes, bem
como cópias certificadas das actas do apuramento global e
das mesas de voto, acompanhadas dos documentos do registo dos votantes;
b) O registo dos estatutos ou das suas alterações, se for o
caso, com a sua junção, bem como das cópias certificadas
das actas do apuramento global e das mesas de voto, acompanhadas dos documentos de registo dos votantes.
3- A CT e as SUBCT iniciam as suas funções depois da
publicação dos resultados eleitorais no Boletim do Trabalho
e Emprego.

devem conter a indicação sucinta dos fundamentos invocados.
5- A deliberação é precedida de discussão em plenário.
6- No mais, aplicam-se à deliberação, com as adaptações
necessárias, as regras referentes à eleição da CT.
7- Devem participar na votação de destituição da CT um
mínimo de 51 % dos trabalhadores e haver mais de dois terços de votos favoráveis à destituição.
Artigo 72.º
Eleição e destituição das subcomissões de trabalhadores (SUBCT)

1- À eleição e destituição das SUBCT são aplicáveis, com
as necessárias adaptações, as normas deste capítulo.
Artigo 73.º
Outras deliberações por voto secreto

As regras constantes do capítulo aplicam-se, com as necessárias adaptações, a quaisquer outras deliberações que
devam ser tomadas por voto secreto, designadamente a alteração destes estatutos.

Artigo 70.º
Recursos para impugnação da eleição

1- Qualquer trabalhador com direito a voto tem o direito
de impugnar a eleição com fundamento em violação da lei
ou destes estatutos.
2- O recurso, devidamente fundamentado, é dirigido por
escrito à CE, que o aprecia e delibera, no prazo de 48 horas.
3- Das deliberações da CE cabe recurso para o plenário, se
elas tiverem influência no resultado da eleição.
4- O disposto no número anterior não prejudica o direito
de qualquer trabalhador com direito a voto impugnar a eleição, nos termos legais, perante o representante do Ministério
Público da área da sede da empresa.
5- A propositura da ação pelo representante do Ministério
Público suspende a eficácia do ato impugnado.

CAPÍTULO IV

Disposições finais
Artigo 74.º
Património

Em caso de extinção da CT, o seu património, se o houver, será entregue à coordenadora regional do Centro ou, se
esta não puder ou não quiser aceitar, à união de sindicatos da
região respetiva.
Artigo 75.º

Artigo 71.º

Entrada em vigor

Destituição da CT

Estes estatutos entram em vigor no dia imediato à sua
publicação no Boletim do Trabalho e Emprego.

1- A CT pode ser destituída a todo o tempo por deliberação
dos trabalhadores da empresa.
2- A votação é convocada pela CT, a requerimento de, pelo
menos, 20 % ou 100 trabalhadores da empresa.
3- Os requerentes podem convocar diretamente a votação,
nos termos do artigo 5.º, se a CT o não fizer no prazo máximo de 15 dias a contar da data de receção do requerimento.
4- O requerimento previsto no número 2 e a convocatória

Fundão, 2 de dezembro de 2021
Registado em 19 de janeiro de 2022, ao abrigo do artigo
438.º do Código do Trabalho, sob o n.º 6, a fl. 51 do livro
n.º 2.
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II - ELEIÇÕES
J3LP - Fabrico de Produtos Metálicos, L.da - Eleição

Suplentes:

Composição da comissão de trabalhadores da J3LP - Fabrico de Produtos Metálicos, L.da, eleitos em 20 de dezembro
de 2022 para o mandato de quatro anos.

Bruno Miguel Marques Inácio.
Ricardo Rafael Horta Campos.
Fábio Fernandes Salvado.
Verónica Raquel Henriques Fradique Dias Rato.

Efetivos:

Registado em 19 de janeiro de 2022, ao abrigo do artigo
438.º do Código do Trabalho, sob o n.º 7, a fl. 51 do livro
n.º 2.

Paula Cristina Marques Inácio.
José Manuel Ferreira Salvado.
Edgar Emanuel Ferreira Salvado.
Marília Cristina Pulguinhas Rodrigues.
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REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES PARA A
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
I - CONVOCATÓRIAS
LAUAK Aerostructures Grândola, SA Convocatória

«Vimos, pelo presente, comunicar a V. Ex.as, com a antecedência exigida na Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro,
que no dia 25 de fevereiro de 2022, se irá realizar na empresa
abaixo identificada, nos estabelecimentos de Setúbal e Grândola, o ato eleitoral com vista à eleição dos representantes
dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho.

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 pelo Sindicato dos Trabalhadores
das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do
Ambiente do SUL - SITE - SUL, ao abrigo do número 3 do
artigo 27.º da citada lei, recebida na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, em 17 de janeiro de 2022,
relativa à promoção da eleição dos representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho na empresa
LAUAK Aerostructures Grândola, SA.

Nome da empresa: LAUAK Aerostructures Grândola,
SA.
Sede: Rua Padre António Vieira, n.º 9, Cerro do Estevão
7570-348 Grândola.»

II - ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES

Umbelino Monteiro, SA - Eleição

Registado em 14 de janeiro de 2021, ao abrigo do artigo
39.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, sob o n.º 2, a fl.
155 do livro n.º 1.

Eleição dos representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho na empresa Umbelino Monteiro,
SA, realizada em 14 de dezembro de 2021, conforme convocatória publicada no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 40,
de 29 de outubro de 2021.

Mitsubishi Fuso Truck Europe - Sociedade
Europeia de Automóveis, SA - Eleição

Efetivos:
Tiago Alexandre Pascoal.
Paulo Jorge da Silva Carreira.

Eleição dos representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho na empresa Mitsubishi Fuso Truck
Europe - Sociedade Europeia de Automóveis, SA, realizada
em 12 de janeiro de 2022, conforme convocatória publicada
no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 39, de 22 de outubro
de 2021.

Suplentes:
Tiago Simão Alves.
Vitor Manuel Ferreira Neto.
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Efetivos:

Suplentes:

Dário Manuel Agostinho Encarnação Lima.
Aires Alberto Olhicas Duarte.
Luís Manuel Espadinha Duarte.
Nélia Maria Martinho Rosado Horta.

António Manuel Pereira Pires.
Francisco Manuel Anjo do Rosa.
José Manuel Fontoura Mairos.
Rute Marques Salgueiro Margarido.
Registado em 19 de janeiro de 2021, ao abrigo do artigo
39.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, sob o n.º 3, a fl.
155 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 Nacional para a Qualificação, IP, atual Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, 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 no 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
seguintes alterações:

375

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 4, 29/1/2022

1. INTEGRAÇÃO DE NOVAS QUALIFICAÇÕES

• Mediador/a Intercultural, ao qual corresponde um nível 4 de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações (anexo 1).
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Anexo 1:
MEDIADOR/A INTERCULTURAL
PERFIL PROFISSIONAL - Resumo1

1

QUALIFICAÇÃO

Mediador/a Intercultural

DESCRIÇÃO GERAL

Colaborar na integração de diferentes grupos étnicos e culturais, nomeadamente, comunidades migrantes, comunidades ciganas, entre outras, intervindo no planeamento, organização,
implementação e avaliação de projetos e/ou atividades de mediação intercultural, estabelecendo processos integrados de comunicação, facilitação, mediação e negociação entre as
partes envolvidas no quadro de uma cidadania ativa e inclusiva, prevenindo situações de
vulnerabilidade, tensão, risco e/ou conflito.

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

Componente de Formação Tecnológica
Horas

Pontos de
crédito

Perfil do/a mediador/a intercultural

50

4,50

2

Código de ética e deontologia do/a
mediador/a intercultural

25

2,25

10903

3

Políticas e serviços sociais

25

2,25

10904

4

Introdução às ciências sociais

25

2,25

10905

5

Representações sociais e estereótipos

25

2,25

10906

6

Intervenção com populações em situação de
vulnerabilidade social

25

2,25

10907

7

Cidadania e direitos humanos

25

2,25

10908

8

Mediação intercultural - Princípios, técnicas
e modelos

50

4,50

9205

9

Processo de comunicação

50

4,50

10909

10

Técnicas de comunicação escrita e oral em
contexto profissional

25

2,25

3772

11

Informática na ótica do utilizador Fundamentos

25

2,25

6968

12

Informática aplicada

25

2,25

5375

13

Noções de pedagogia

25

2,25

8979

14

Educação não formal - Métodos e técnicas

50

4,50

10910

15

Educação intercultural

50

4,50

10911

16

Diálogo intercultural e inter-religioso

25

2,25

4253

17

Organizações de apoio a comunidade

25

2,25

10912

18

Projeto de mediação intercultural Conceção

25

2,25

10913

19

Projeto de mediação intercultural Implementação

25

2,25

Códigoi

N.º

10901

1

10902

UFCD obrigatórias
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Componente de Formação Tecnológica
Horas

Pontos de
crédito

Projeto de mediação intercultural Avaliação

25

2,25

21

Liderança e motivação de equipas

50

4,50

0404

22

Organização pessoal e gestão do tempo

25

2,25

10375

23

Protocolos e parcerias - Técnicas de
monitorização

25

2,25

10915

24

Demografia e migrações em Portugal

25

2,25

10916

25

História e cultura das comunidades ciganas

25

2,25

10917

26

Enquadramento legal sobre imigração,
refugiados e nacionalidade em Portugal

50

4,50

10918

27

Enquadramento legal sobre igualdade e não
discriminação racial em Portugal

25

2,25

10919

28

Interseccionalidade - Diversidade cultural,
igualdade de género e integração

25

2,25

10920

29

Processo de mediação de conflitos na área
de interculturalidade

50

4,50

4651

30

Gestão de stress e gestão de conflitos

25

2,25

7226

31

Prevenção da negligência, abusos e maustratos

25

2,25

10921

32

Organização e gestão de eventos

25

2,25

10672

33

Introdução à utilização e proteção de dados
pessoais

25

2,25

5063

34

Língua inglesa

50

4,50

1075

96,75

Códigoi

N.º

10914

20

5436

UFCD obrigatórias

Total da carga horária e de pontos de crédito:

Para obter a qualificação de Mediador/a Intercultural, para além das UFCD Obrigatórias, terão também de
ser realizadas 125 horas das UFCD Opcionais.

379

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 4, 29/1/2022

UFCD opcionais
Bolsa
Horas

Pontos de
crédito

Ambiente, segurança, higiene e saúde no
trabalho - Conceitos básicos

25

2,25

2

Língua inglesa - Comunicação
administrativa

25

2,25

4256

3

Juventude e grupos de pares

25

2,25

4257

4

Cidadania e globalização

25

2,25

4283

5

Saúde e socorrismo

25

2,25

4293

6

Intervenção em espaços culturais

25

2,25

4297

7

Animação e desenvolvimento comunitário

25

2,25

7215

8

Abordagem geral sobre a pessoa com
deficiência

25

2,25

7238

9

Terceira idade e velhice

25

2,25

8906

10

Tipos de envelhecimento

25

2,25

9648

11

Educação para os afetos e sexualidade

25

2,25

9820

12

Planeamento e gestão do orçamento
familiar

25

2,25

10319

13

Liderança e coaching

25

2,25

10371

14

Respostas sociais de proximidade organização e gestão

25

2,25

10393

15

Língua gestual

25

2,25

9835

16

Comunicação interpessoal e institucional princípios e práticas

25

2,25

10397

17

Língua Inglesa - Desenvolvimento pessoal

25

Código1

N.º

0349

1

0658

UFCD

Total da carga horária e de pontos de crédito da Formação
Tecnológica:

1200

2,25
135

1.Os códigos assinalados a preto correspondem a UFCD específicas de uma qualificação. Os códigos
assinalados a laranja correspondem a UFCD comuns a duas ou mais qualificações.
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2. INTEGRAÇÃO DE UFCD
...
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3. INTEGRAÇÃO DE PERCURSOS DE FORMAÇÃO
...
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4. ALTERAÇÃO DE QUALIFICAÇÕES
...
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5. ALTERAÇÃO DE PERCURSOS DE FORMAÇÃO

• Retificação do percurso de formação gestão e liderança do Programa Valorizar Social
A UFCD 9560 - Gestão de recursos humanos - Liderança e coaching (25 h) passa a ter o código 10900.
• Retificação do percurso de formação gestão e finanças do Programa Valorizar Social
A UFCD 10726 - Gestão de informação (25 h) passa a ter o código 10796.
Estas retificações terão efeitos no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 2, de 15 de janeiro de 2022.

384

