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Pela FESAHT — Federação dos Sindicatos da Agri-
cultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de 
Portugal:

Elisabete da Conceição Santos Alcobia Santos, man-
datária.

Pela FECTRANS — Federação dos Sindicatos de 
Transportes e Comunicações:

Elisabete da Conceição Santos Alcobia Santos, man-
datária.

Pela ASCOOP — Associação das Adegas Cooperativas 
do Centro e Sul de Portugal:

António Jorge Bastos Gonçalves, presidente.
José Manuel Lopes dos Santos, vice -presidente.
José António Vicente Paulo, tesoureiro.

Declaração

Lista de sindicatos filiados na FEPCES:
CESP — Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, 

Escritórios e Serviços de Portugal;
Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Serviços 

do Minho;
Sindicato dos Trabalhadores Aduaneiros em Despa-

chantes e Empresas;
STAD — Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de 

Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades 
Diversas;

Sindicato dos Empregados de Escritório, Caixeiros e 
Serviços da Horta.

Lisboa, 18 de Janeiro de 2010.

Declaração

A Direcção Nacional da FESAHT — Federação dos 
Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria 
e Turismo de Portugal declara que outorga esta convenção 
em representação dos seguintes sindicatos:

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 Indús-
trias de Alimentação do Norte;

STIAC — Sindicato dos Trabalhadores da Indústria 
Alimentar do Centro, Sul e Ilhas;

SABCES — Açores Sindicato dos Trabalhadores de 
Alimentação, Bebidas e Similares, Comércio, Escritórios 
e Serviços dos Açores.

Lisboa, 18 de Janeiro de 2010. — Pela Direcção Na-
cional: Joaquim Pereira Pires — Alfredo Filipe Cataluna 
Malveiro.

Declaração

A FECTRANS — Federação dos Sindicatos de Trans-
portes e Comunicações 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;

STRAMM — Sindicato dos Trabalhadores Rodoviá-
rios e Actividades Metalúrgicas da Região Autónoma da 
Madeira;

Sindicato dos Profissionais dos Transportes, Turismo e 
Outros Serviços da Horta;

Sindicato dos Profissionais de Transporte, Turismo e 
Outros Serviços de São Miguel e Santa Maria;

SNTSF — Sindicato Nacional dos Trabalhadores do 
Sector Ferroviário;

OFICIAIS/MAR — Sindicato dos Capitães, Oficiais 
Pilotos, Comissários e Engenheiros da Marinha Mercante;

SIMAMEVIP — Sindicato dos Trabalhadores da 
Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e 
Pesca;

Sindicato dos Transportes Fluviais, Costeiros e da Ma-
rinha Mercante.

Lisboa, 18 de Janeiro de 2010. — Pela Direcção Na-
cional: Amável Alves — Vítor Pereira.

Depositado em 19 de Fevereiro de 2010, a fl. 67 do livro 
n.º 11, com o n.º 12/2010, nos termos do artigo 494.º do 
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 
de Fevereiro. 

 CCT entre a ANO — Associação Nacional de Te-
rapeutas Manipulativos e o SIMAC — Sindicato 
Nacional dos Massagistas de Recuperação e 
Cinesioterapeutas — Alteração salarial e ou-
tras e texto consolidado.
1 — A presente convenção destina -se a rever a CCT 

publicada no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, 
n.os 26, de 15 de Julho de 1996, 1, de 8 de Janeiro de 2000, 
5, de 8 de Fevereiro de 2003, 6, de 15 de Fevereiro de 2005, 
6, de 15 de Fevereiro de 2006, 7, de 22 de Fevereiro de 
2007, 7, de 22 de Fevereiro de 2008, e 5 (digital), de 8 de 
Fevereiro de 2009.

2 — Esta convenção aplica -se a todo o território nacio-
nal e obriga, por uma parte, todas as entidades patronais 
integradas na ANO — Associação Nacional de Terapeutas 
Manipulativos, composta por todas as pessoas nela ins-
critas, individuais ou colectivas, que exerçam ou venham 
a exercer a actividade económica de osteopatas e demais 
terapeutas manuais, massagistas ou, no caso de pessoas 
colectivas, cujo objecto seja o exercício dessas actividades, 
e obriga, por outra parte, os trabalhadores ao seu serviço, 
representados pelo SIMAC — Sindicato Nacional de Mas-
sagistas de Recuperação e Cinesioterapeutas.

3 — A revisão referida no n.º 1 apenas altera as matérias 
da CCT constantes das cláusulas 2.ª, n.º 2, e 35.ª e anexo 
II, mantendo -se as demais disposições nos termos do texto 
consolidado anexo.
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4 — A presente convenção abrange 248 associados 
empregadores da Associação Nacional de Terapeutas 
Manipulativos e 672 trabalhadores, dos 1457 associados 
do Sindicato Nacional de Massagistas de Recuperação e 
Cinesioterapeutas.

5 — A presente convenção vigorará nos termos e para 
os efeitos legais, produzindo efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2010.

Cláusula 2.ª
1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 — As tabelas salariais e a cláusula referente à retri-

buição entram em vigor e produzem efeitos a partir de 1 
de Janeiro de 2010.

3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cláusula 35.ª
Todos os trabalhadores com horários de trabalho de 

40 horas semanais têm direito a um subsídio de alimentação 
diário de € 4,71 por cada dia de trabalho efectivamente 
prestado.

ANEXO II

Tabela de remunerações mínimas 

Níveis Profissão/categoria Remuneração 
(em euros)

1 . . . . . Osteopata (com mais de dois anos)  . . . . . 772

Osteopata (com menos de dois anos). . . .
2 . . . . . . Massagista de recuperação (com mais de 

dois anos).
619

Contabilista/técnico de contas  . . . . . . . . .

Massagista de recuperação (com menos de 
dois anos).

Assistente de consultório . . . . . . . . . . . . .
3 . . . . . Estagiário de massagem (2.º ano)  . . . . . . 493

Motorista de ligeiros  . . . . . . . . . . . . . . . .
Escriturário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estagiário de massagem (1.º ano)  . . . . . .
4 . . . . . Empregado de serviços externos  . . . . . . . 475

Trabalhador de limpeza  . . . . . . . . . . . . . .

 Lisboa, 12 de Fevereiro de 2010.

Pela ANO — Associação Nacional de Terapeutas Ma-
nipulativos:

Dulce Maria Soares Celorico Nunes Marques, presi-
dente da direcção.

Carlos Filipe Loureiro Raposo, secretário.

Pelo SIMAC — Sindicato Nacional de Massagistas de 
Recuperação e Cinesioterapeutas:

Maria de Jesus Barroca Garcia, presidente da direc-
ção.

Liliana Garcia Proença, secretário.

Texto consolidado

CAPÍTULO I

Âmbito, área e vigência

Cláusula 1.ª
Âmbito e área

1 — A presente convenção colectiva (CCT) obriga, 
por uma parte, todas as entidades patronais integradas 
no âmbito da ANO — Associação Nacional de Tera-
peutas Manipulativos, composta por todas as pessoas 
nela inscritas, individuais ou colectivas, que exerçam ou 
venham a exercer a actividade económica de osteopatas 
e demais terapeutas manuais massagistas ou, no caso de 
pessoas colectivas, cujo objecto seja o exercício dessas 
actividades, e que tenham trabalhadores ao seu serviço, 
e obriga, por outra parte, os trabalhadores ao serviço 
dos associados da Associação Nacional de Terapeutas 
Manipulativos, representados pelo SIMAC — Sindicato 
Nacional de Massagistas de Recuperação e Cinesiote-
rapeutas.

2 — As partes outorgantes obrigam -se a requerer em 
conjunto ao Ministério do Emprego e Segurança Social a 
extensão desta CCT, por alargamento do âmbito, a todas as 
entidades patronais que em território nacional se dediquem 
à prestação de serviços de osteopatas, massagistas e demais 
terapeutas manuais ou manipulativos e aos trabalhadores 
ao seu serviço.

3 — A presente CCT aplica -se a todo o território 
nacional.

4 — Durante a vigência da presente CCT, a ANO fica 
obrigada a fornecer, num prazo máximo de 30 dias, ao SI-
MAC qualquer alteração à relação das entidades patronais 
nela inscritas, nomeadamente mudança de domicílio profis-
sional/sede, nova admissão ou desistência, com a indicação 
da data em que se tenha verificado tal alteração.

Cláusula 2.ª
Vigência e denúncia

1 — A presente CCT entra em vigor na data da sua 
publicação no Boletim do Trabalho e Emprego.

2 — As tabelas salariais e as cláusulas de natureza pecu-
niária referentes à retribuição entram em vigor e produzem 
efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2010.

3 — O período de vigência desta CCT é de 12 meses, 
mantendo -se no entanto em vigor até ser substituída por 
outro instrumento de regulamentação colectiva de tra-
balho.

4 — A convenção não pode ser denunciada antes de 
decorridos 10 meses após a data da sua entrega para de-
pósito.

5 — A proposta de revisão será apresentada por escrito, 
devendo a outra parte responder, também por escrito, nos 
30 dias imediatos a partir da data da sua recepção.

6 — A falta de resposta ou de contraproposta, no prazo 
fixado, legitima a entidade proponente a requerer a con-
ciliação.

7 — As negociações iniciar -se -ão no 1.º dia útil poste-
rior ao termo do prazo referido no número anterior.
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CAPÍTULO II

Admissão

Cláusula 3.ª
Condições gerais de admissão

1 — A idade mínima para admissão de trabalhadores 
abrangidos pela presente CCT é a prevista na lei.

2 — As habilitações mínimas para admissão dos traba-
lhadores abrangidos pelo presente contrato são as legais, 
salvo o disposto na cláusula 4.ª

3 — Na admissão para profissões que possam ser de-
sempenhadas por diminuídos físicos, procurarão as enti-
dades patronais dar -lhes preferência, desde que possuam 
as habilitações mínimas exigidas e estejam em igualdade 
de condições.

4 — No preenchimento das vagas ou novos postos de 
trabalho observar -se -á o seguinte:

a) Em qualquer vaga existente, deve ser dada preferência 
aos trabalhadores interessados já ao serviço da empresa;

b) No preenchimento de vagas será dada preferência 
à maior antiguidade e proximidade do domicílio, pela 
ordem indicada;

c) A entidade patronal consultará, pela ordem de prefe-
rência acima indicada, os pretendentes, até preenchimento 
da vaga.

Cláusula 4.ª
Condições específicas de admissão

As condições mínimas de admissão e demais condições 
específicas para o exercício das profissões que se passam 
a descrever, e respectivas categorias, indicadas no anexo I, 
são as seguintes:

1) Osteopata — profissionais diplomados por escolas 
reconhecidas oficialmente, nacionais ou estrangeiras, ou 
profissionais que possuam certificados de registo de incor-
poração nos serviços de saúde nacionais ou estrangeiros;

2) Massagistas de recuperação — profissionais diplo-
mados por escolas reconhecidas oficialmente, nacionais 
ou estrangeiras, ou profissionais que possuam certificados 
de registo de incorporação nos serviços de saúde nacionais 
ou estrangeiros.

Cláusula 5.ª
Formação profissional

1 — O empregador deverá proporcionar ao trabalhador 
acções de formação profissional, reciclagem e aperfeiço-
amento adequadas à sua qualificação e de acordo com as 
necessidades do empregador.

2 — O trabalhador tem o dever de frequentar cursos 
de reciclagem, formação e aperfeiçoamento profissionais, 
quando proporcionados pelo empregador, sendo obriga-
tória a frequência dos mesmos quando ocorram durante o 
período normal de trabalho.

3 — Ao trabalhador deverá ser assegurada, no âmbito 
da formação contínua, um mínimo de 35 horas anuais de 
formação certificada.

4 — A formação contínua deverá abranger, em cada ano, 
um mínimo de 15 % dos trabalhadores com contrato sem 
termo ou a termo cuja duração atinja os 18 meses.

5 — Os cursos mencionados serão realizados, preferen-
temente, em cooperação com o sindicato outorgante.

Cláusula 6.ª
Contratos a termo

1 — A celebração de contratos a termo só é admitida 
para a satisfação de necessidades temporárias da empresa 
e pelo período estritamente necessário à satisfação dessas 
necessidades, nomeadamente nos casos seguintes:

a) Substituição temporária de trabalhador que, por 
qualquer razão, se encontre temporariamente impedido 
de prestar serviço, ou em relação ao qual esteja pendente 
em juízo de apreciação da licitude do despedimento, 
ou que se encontre em situação de licença sem retri-
buição;

b) Substituição de trabalhador a tempo completo que 
passe a prestar trabalho a tempo parcial por período de-
terminado;

c) Acréscimo temporário ou excepcional da actividade 
da empresa;

d) Actividades sazonais;
e) Execução de uma tarefa ocasional ou serviço determi-

nado precisamente definido e de carácter não duradouro;
f) Lançamento de uma nova actividade de duração in-

certa, bem como o início de laboração de uma empresa 
ou estabelecimento;

g) Contratação de trabalhadores à procura de primeiro 
emprego ou de desempregados de longa duração ou nou-
tras situações previstas em legislação especial de política 
de emprego.

2 — A celebração de contratos a termo fora dos casos 
previstos no número anterior importa a nulidade da esti-
pulação de termo.

3 — A entidade patronal é obrigada a fornecer ao tra-
balhador duplicado do contrato celebrado, devidamente 
assinado por ambos.

Cláusula 7.ª
Período experimental

1 — Durante o período experimental, salvo acordo es-
crito em contrário, qualquer das partes pode rescindir o 
contrato sem aviso prévio e sem necessidade de invocação 
de justa causa, não havendo direito a qualquer indemni-
zação.

2 — O período experimental corresponde ao período ini-
cial de execução do contrato e, sem prejuízo do disposto em 
relação aos contratos a termo, tem a seguinte duração:

a) 90 dias para a generalidade dos trabalhadores;
b) 180 dias para os trabalhadores que exerçam cargos de 

complexidade técnica, elevado grau de responsabilidade 
ou funções de confiança;

c) 240 dias para o pessoal de direcção e quadros su-
periores.

3 — Nos contratos de trabalho a termo, o período ex-
perimental tem a seguinte duração:

a) 30 dias para contratos de duração igual ou superior 
a seis meses;
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b) 15 dias para contratos de trabalho a termo certo 
de duração inferior a seis meses e nos contratos a termo 
incerto cuja duração se preveja não ser superior aquele 
limite.

Cláusula 8.ª
Classificação profissional

1 — Os trabalhadores abrangidos pela presente CCT 
serão obrigatoriamente classificados, segundo as funções 
efectivamente desempenhadas, nas profissões e categorias 
profissionais constantes do anexo I.

2 — Sem prejuízo do disposto na presente cláusula, 
quando algum trabalhador exercer funções a que corres-
pondam várias categorias, ser -lhe -á atribuída a mais qua-
lificada.

3 — A atribuição de categorias a trabalhadores será feita 
pelas entidades patronais.

4 — Se o trabalhador não estiver de acordo com a cate-
goria atribuída, poderá recorrer para a comissão paritária, 
que decidirá sobre o assunto.

5 — Em qualquer caso, quer haja rectificação da cate-
goria profissional inicialmente atribuída ao trabalhador 
pela entidade patronal quer haja lugar a rectificação da 
mesma, a atribuição da categoria profissional produz efei-
tos a partir da data em que começou a exercer as funções 
a que corresponde a categoria profissional atribuída pela 
comissão paritária.

6 — A pedido das associações sindicais ou patronais, 
dos trabalhadores ou entidades patronais interessados, ou 
ainda oficiosamente, poderá a comissão paritária criar 
novas profissões ou categorias profissionais, as quais fa-
rão parte integrante da presente CCT, após publicação no 
Boletim do Trabalho e Emprego.

7 — Para os efeitos do disposto no número anterior, 
atender -se -á sempre à natureza e à hierarquia das tarefas 
prestadas e das funções exercidas e ao grau de responsa-
bilidade a elas inerente.

8 — A deliberação da comissão que criar nova pro-
fissão ou categoria profissional deverá obrigatoriamente 
determinar o respectivo grupo da tabela de remunerações 
mínimas.

Cláusula 9.ª
Substituição temporária

1 — A entidade patronal pode, quando o interesse da 
empresa o exija, encarregar temporariamente o trabalha-
dor de serviços não compreendidos no objecto do con-
trato, desde que tal mudança não implique diminuição da 
retribuição nem modificação substancial da posição do 
trabalhador.

2 — Sempre que um trabalhador substituir outros de 
categoria e retribuição superiores às suas para além de 
21 dias, ser -lhe -á devida a retribuição que ao trabalhador 
substituído competir, efectuando -se o pagamento a partir 
da data da sua substituição.

3 — Se a substituição a que alude o número anterior se 
prolongar além de 120 dias, o direito à retribuição mais 
elevada não cessa com o regresso do trabalhador substi-
tuído.

Cláusula 10.ª
Exercício de funções inerentes a diversas categorias

Quando algum trabalhador exercer as funções inerentes 
a diversas profissões ou categorias profissionais terá direito 
à remuneração mais elevada das estabelecidas para essas 
profissões ou categorias profissionais.

CAPÍTULO III

Direitos e deveres das partes

Cláusula 11.ª
Deveres da entidade patronal

São, especialmente, obrigações da entidade patronal:

a) Cumprir rigorosamente as disposições desta conven-
ção e as normas que a regem;

b) Passar certificados, quando solicitados pelos trabalha-
dores, onde conste, além da categoria, a data de admissão 
e respectivo vencimento;

c) Facilitar o exercício de cargos em organizações sindi-
cais, instituições de segurança social ou outras de natureza 
similar;

d) Promover e dinamizar a formação adequada aos tra-
balhadores no âmbito da segurança, higiene e saúde no 
trabalho, no decurso da vigência do respectivo contrato 
de trabalho, tendo em atenção o posto de trabalho e os 
riscos envolvidos;

e) Assegurar a prestação de trabalho em condições de 
segurança, higiene e saúde no trabalho, que visem a pre-
venção de riscos profissionais e a promoção da saúde do 
trabalhador;

f) Facultar aos trabalhadores ao seu serviço a formação 
contínua e a ampliação das suas habilitações, permitindo-
-lhes a frequência de cursos e a prestação de exames.

Cláusula 12.ª
Deveres dos trabalhadores

São deveres dos trabalhadores, nomeadamente:

a) Cumprir as cláusulas do presente CCT;
b) Executar, de harmonia com as suas aptidões e cate-

goria profissional, as funções que lhe foram confiadas;
c) Utilizar correctamente e zelar pelo estado de conser-

vação do material que lhe estiver confiado, salvo o desgaste 
normal motivado por uso e ou acidente não imputável ao 
trabalhador;

d) Respeitar e fazer -se respeitar por todos aqueles com 
quem profissionalmente tenha de privar;

e) Proceder com justiça em relação às infracções disci-
plinares dos seus subordinados e informar com verdade e 
espírito de justiça a respeito dos seus subordinados;

f) Devolver à entidade patronal toda a indumentária, 
utensílios que por esta lhe tenham sido fornecidos, no es-
tado em que se encontrarem decorrente do seu uso normal, 
aquando da cessação do contrato de trabalho ou quando 
lhe forem exigidos;

g) Cooperar com o empregador para a melhoria das 
condições de segurança, higiene e saúde no trabalho, cum-
prindo e fazendo cumprir as respectivas normas.



788

Boletim do Trabalho e Emprego, n.o 9, 8/3/2010

Cláusula 13.ª
Garantias dos trabalhadores

É proibido à entidade patronal:
a) Opor -se por qualquer forma a que o trabalhador exerça 

os seus direitos ou beneficie das suas regalias, bem como 
despedi -lo ou aplicar -lhe sanções por causa desse exercício;

b) Exercer pressão sobre o trabalhador para que actue 
no sentido de influir desfavoravelmente nas condições de 
trabalho dele ou dos seus companheiros;

c) Em caso algum diminuir a retribuição ou modificar 
as condições de trabalho dos trabalhadores ao seu serviço 
de forma que dessa modificação resulte ou possa resultar 
diminuição de retribuição e demais regalias, salvo em casos 
expressamente previstos na lei;

d) Em caso algum baixar a categoria ou escalão do 
trabalhador, excepto com o acordo do trabalhador;

e) Faltar culposamente ao pagamento total das retribui-
ções, na forma devida;

f) Ofender a honra e a dignidade do trabalhador;
g) Despedir e readmitir um trabalhador, mesmo com o 

seu acordo, havendo o propósito de o prejudicar em direitos 
ou garantias já adquiridos.

Cláusula 14.ª
Violação das garantias dos trabalhadores e não 
cumprimento dos deveres da entidade patronal

A prática por parte da entidade patronal de qualquer acto 
em contravenção ao disposto nas cláusulas 11.ª e 13.ª dá 
ao trabalhador a faculdade de rescindir o contrato, com 
direito às indemnizações fixadas neste contrato.

CAPÍTULO IV

Prestação de trabalho

Cláusula 15.ª
Forma e elemento do contrato

1 — O contrato de trabalho em qualquer das suas espé-
cies será obrigatoriamente reduzido a escrito por ambas 
as partes no acto da contratação e dele deve constar a de-
signação das partes, categoria profissional, data do início 
do contrato, período de experiência, local de prestação do 
trabalho, horário do trabalho e remuneração.

2 — O contrato será feito em duplicado, ficando um 
exemplar em poder do trabalhador e outro em poder da 
entidade patronal.

Cláusula 16.ª
Período normal de trabalho

1 — O período normal de trabalho para os profissionais 
abrangidos por esta CCT não pode ser superior a oito 
horas por dia e a quarenta horas, em média por semana, 
sem prejuízo de horários de menor duração actualmente 
em vigor.

Cláusula 17.ª
Horário parcial

1 — É permitida a admissão de pessoal em regime de 
tempo parcial, nos termos da lei, quando a natureza das 

tarefas o justifique ou quando haja conveniência do tra-
balhador e da entidade patronal.

Cláusula 18.ª
Isenção do horário de trabalho

1 — Poderão ser isentos do cumprimento do horário 
de trabalho os trabalhadores que nisso acordem, desde 
que exerçam cargos de direcção, de confiança ou de fis-
calização.

2 — O trabalhador isento, se for das categorias dos 
níveis 3, 4 e 5, terá direito a um prémio de 20 %, calcu-
lado sobre a sua remuneração; se for de outra categoria, o 
prémio de isenção será de 25 %.

Cláusula 19.ª
Alteração do horário

O horário de trabalho, incluindo os seus limites má-
ximos e mínimo, só poderá ser alterado por acordo entre 
as partes.

Cláusula 20.ª
Trabalho suplementar

1 — Considera -se trabalho suplementar o prestado fora 
do horário diário normal.

2 — A retribuição da hora suplementar será igual à 
retribuição horária efectiva acrescida de 100 %.

3 — O cálculo da remuneração normal será feito de 
acordo com a seguinte fórmula:

Rm × 12
52 × N

sendo:

Rm = retribuição mensal total;
N = período normal de trabalho semanal.

4 — O trabalho suplementar é obrigatoriamente re-
gistado.

Cláusula 21.ª
Local de trabalho

O local de trabalho deverá ser definido pela empresa 
no acto de admissão de cada trabalhador.

Cláusula 22.ª
Transferência de local de trabalho

1 — O empregador poderá, quando o interesse da em-
presa o exija, transferir temporariamente o trabalhador para 
outro local de trabalho, se essa transferência não importar 
prejuízo sério para o trabalhador.

2 — A transferência definitiva de trabalhadores para 
outro local de trabalho está sujeita a acordo prévio escrito, 
salvo se a alteração resultar da mudança total do estabele-
cimento onde aquele presta serviço.
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CAPÍTULO V

Suspensão semanal e feriados

Cláusula 23.ª
Descanso semanal

Todos os trabalhadores abrangidos pela presente con-
venção têm direito a um descanso semanal, que será o que 
resultar do seu horário de trabalho e da lei.

Cláusula 24.ª
Férias

1 — Os trabalhadores abrangidos por esta convenção 
terão direito a gozar, em cada ano civil, 22 dias úteis de 
férias, cuja retribuição não pode ser inferior à que os tra-
balhadores receberiam se estivessem em serviço efectivo, 
e deve ser paga antes do início daquele período.

2 — O direito a férias adquire -se com a celebração do 
contrato de trabalho e vence -se no dia 1 de Janeiro de cada 
ano civil, salvo o disposto nos n.os 3 e 4.

3 — No ano da contratação, o trabalhador tem direito, 
após seis meses completos de execução do contrato, a 
gozar dois dias úteis de férias por cada mês de duração 
do contrato, até ao máximo de 20 dias úteis. No caso de 
sobrevir o termo do ano civil antes de decorrido o prazo 
referido no número anterior, ou antes de gozado o direito 
a férias, o trabalhador pode usufrui -lo até 30 de Junho do 
ano civil subsequente.

4 — Do disposto no número anterior não pode resultar 
para o trabalhador um período de férias, no mesmo ano 
civil, superior a 30 dias úteis.

5 — A duração do período de férias é aumentada nos 
termos previstos no artigo 213.º do Código do Trabalho.

6 — Aos trabalhadores do mesmo agregado familiar que 
estejam ao serviço da mesma empresa deverá ser conce-
dida, sempre que possível, a faculdade de gozarem as suas 
férias simultaneamente.

7 — No caso de o trabalhador adoecer durante o período 
de férias, são as mesmas suspensas, desde que a entidade 
empregadora seja do facto informada, prosseguindo -se, 
logo após a alta, o gozo dos dias de férias compreendidos 
ainda naquele período, cabendo à entidade empregadora, 
na falta de acordo, a marcação dos dias de férias não go-
zadas.

8 — A prova de situação de doença prevista no n.º 8 
poderá ser feita por estabelecimento hospitalar, por mé-
dico da previdência ou por atestado médico, sem prejuízo, 
neste último caso, do direito de fiscalização e controlo por 
médico indicado pela entidade patronal.

Cláusula 25.ª
Feriados

1 — São feriados obrigatórios os seguintes:

1 de Janeiro;
Sexta -Feira Santa;
25 de Abril;
1 de Maio;
Domingo de Páscoa;
Corpo de Deus (festa móvel);

10 de Junho;
15 de Agosto;
5 de Outubro;
1 de Novembro;
1 de Dezembro;
8 de Dezembro;
25 de Dezembro.

2 — Além dos feriados obrigatórios, será ainda obser-
vado o feriado municipal do local de trabalho ou, quando 
aquele não exista, o feriado municipal da respectiva capital 
de distrito.

3 — São igualmente considerados feriados obrigatórios 
os definidos e previstos ou a prever pela lei.

Cláusula 26.ª
Faltas — definição

1 — Falta é a ausência do trabalhador durante o período 
normal de trabalho a que está obrigado.

2 — Nos casos de ausência do trabalhador por perío-
dos inferiores ao período normal de trabalho a que está 
obrigado, os respectivos tempos serão adicionados para 
determinação dos períodos normais de trabalho diário 
em falta.

Cláusula 27.ª
Faltas justificadas

Para efeitos desta CCT, consideram -se faltas justificadas, 
sem que dêem lugar a perdas de regalias, as seguintes:

a) As dadas pela altura do casamento, até 15 dias se-
guidos;

b) Cinco dias consecutivos, por falecimento do cônjuge 
não separado de pessoas e bens ou de parentes no 1.º grau 
na linha recta;

c) Dois dias consecutivos por falecimento de outro 
parente ou afim na linha recta ou em 2.º grau na linha 
colateral;

d) As motivadas por prestação de provas em estabele-
cimentos de ensino;

e) As motivadas por impossibilidade de prestar traba-
lho devido a facto que não seja imputável ao trabalhador, 
nomeadamente no cumprimento de obrigações legais, 
necessidade de prestação de assistência inadiável e im-
prescindível a membros do seu agregado familiar, doença 
ou acidente;

f) As dadas pelos trabalhadores eleitos para as estruturas 
de representação colectiva;

g) As ausências não superiores a quatro horas por trimes-
tre, e só pelo tempo estritamente necessário, justificadas 
pelo responsável pela educação do menor, para deslocação 
à escola tendo em vista inteirar -se da situação educativa 
do menor;

h) As autorizadas ou aprovadas pelo empregador.

Cláusula 28.ª
Comunicações e prova sobre faltas justificadas

1 — As faltas justificadas, quando previsíveis, são 
obrigatoriamente comunicadas à entidade patronal com 
a antecedência mínima de cinco dias.
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2 — Quando imprevisíveis, as faltas justificadas serão 
obrigatoriamente comunicadas à entidade patronal logo 
que possível.

3 — O não cumprimento do disposto nos números an-
teriores torna as faltas injustificadas.

4 — A entidade patronal pode, em qualquer caso de 
faltas justificadas, exigir ao trabalhador a prova dos factos 
invocados para a justificação.

Cláusula 29.ª
Descontos nas faltas injustificadas

1 — As faltas injustificadas determinam sempre perda 
de retribuição correspondente ao período de ausência, o 
qual será descontado, para todos os efeitos, na antiguidade 
do trabalhador.

2 — Para efeitos do desconto referido no número ante-
rior, e tratando -se de ausências injustificadas a um ou meio 
período normal de trabalho diário, o período de ausência 
a considerar para efeitos do número anterior abrangerá 
os dias ou meios dias de descanso ou feriados imediata-
mente anteriores ou posteriores à ausência injustificada 
verificada.

Cláusula 30.ª
Licença sem retribuição

1 — A entidade patronal pode atribuir ao trabalhador, 
a pedido deste, licenças sem retribuição.

2 — O período de licença sem retribuição conta -se para 
efeitos de antiguidade.

3 — Durante o mesmo período cessam os direitos, de-
veres e garantias das partes, na medida em que pressupõem 
a efectiva prestação de trabalho.

Cláusula 31.ª
Impedimentos prolongados

1 — Quando o trabalhador esteja temporariamente 
impedido por facto que não lhe seja imputável, nomea-
damente por cumprimento do serviço militar, doença ou 
acidente, e o impedimento se prolongue por mais de um 
mês, cessam os direitos, deveres e garantias das partes, 
na medida em que pressuponham a efectiva prestação de 
trabalho prevista por esta CCT, sem prejuízo das prestações 
legais ou contratuais sobre segurança social.

2 — O tempo de suspensão conta -se para todos os efei-
tos de antiguidade, conservando o trabalhador o direito 
ao lugar.

3 — Terminado o impedimento, o trabalhador deve, 
dentro do prazo de 15 dias, apresentar -se à entidade pa-
tronal para retomar o serviço, sob pena de perder o direito 
ao lugar.

CAPÍTULO VI

Retribuição

Cláusula 32.ª
Remunerações mínimas pecuniárias de base

1 — Aos trabalhadores abrangidos por esta convenção 
são garantidas as remunerações pecuniárias de base mí-
nimas do anexo II.

2 — No acto de pagamento da retribuição, a empresa 
é obrigada a entregar aos trabalhadores um talão, preen-
chido de forma indelével, no qual figurem o nome com-
pleto do trabalhador, a respectiva categoria, o número de 
inscrição na caixa de previdência, o número de sócio do 
sindicato (quando inscrito e comunicado o número à en-
tidade patronal), o período de trabalho a que corresponde 
a remuneração e a diversificação das importâncias relati-
vas ao trabalho normal, horas extraordinárias, subsídios, 
descontos e montante líquido a receber.

3 — Toda a retribuição mensal deve constar do mesmo 
e único recibo, onde figure o total ilíquido, além dos ele-
mentos referidos no número anterior.

4 — A retribuição mensal deve ser feita no local onde 
o trabalhador presta a sua actividade.

Cláusula 33.ª
Subsídio de férias

Os trabalhadores têm direito ao subsídio de férias, pago 
juntamente com a retribuição vencida no mês imedia-
tamente anterior, o qual será equivalente à retribuição 
correspondente ao período de férias.

Cláusula 34.ª
Subsídio de Natal

1 — Os trabalhadores têm direito a subsídio de Natal 
de montante igual a um mês de retribuição, pago até ao 
dia 15 Dezembro de cada ano.

2 — O valor do subsídio de Natal é proporcional ao 
tempo de serviço prestado no ano civil, nas seguintes si-
tuações:

a) No ano de admissão do trabalhador;
b) No ano da cessação do contrato de trabalho;
c) Em caso de suspensão do contrato de trabalho, salvo 

se por facto respeitante ao empregador.

Cláusula 35.ª
Subsídio de alimentação

Todos os trabalhadores com horários de trabalho de 
40 horas semanais têm direito a um subsídio de alimentação 
diário de € 4,71 por cada dia de trabalho efectivamente 
prestado.

Cláusula 36.ª
Complemento do subsídio e subvenção de doença

Em caso de doença superior a 10 dias, a entidade pa-
tronal pagará, a partir daquele tempo e até ao máximo de 
10 dias por ano, a diferença entre a remuneração mensal 
auferida à data da baixa e o subsídio atribuído pela res-
pectiva caixa de previdência.

CAPÍTULO VII

Da cessação do contrato de trabalho

Cláusula 37.ª
Termos e formas de cessação

Aplicar -se -ão à cessação do contrato individual de tra-
balho as normas previstas na lei.
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CAPÍTULO VIII

Do poder disciplinar

Cláusula 38.ª
Sanções disciplinares

1 — As sanções disciplinares são as seguintes:

a) Repreensão;
b) Repreensão registada;
c) Sanção pecuniária;
d) Perda de dias de férias;
e) Suspensão da prestação de trabalho com perda de 

retribuição e antiguidade;
f) Despedimento sem qualquer indemnização ou com-

pensação.

2 — Para efeitos de graduação da sanção, deverá 
atender -se à natureza e gravidade da infracção, à culpa-
bilidade do infractor e ao comportamento anterior, não 
podendo aplicar -se mais de uma sanção pela mesma 
infracção.

3 — O procedimento disciplinar deverá iniciar -se nos 
60 dias subsequentes àquele em que a infracção foi co-
metida ou conhecida pela entidade patronal, sob pena de 
prescrição.

4 — Iniciado o procedimento disciplinar, pode a 
entidade patronal suspender o trabalhador da prestação 
do trabalho, se a presença deste se mostrar inconve-
niente, mas não é licito suspender o pagamento da 
retribuição.

5 — No exercício do processo disciplinar, a acusação e 
decisão deverão ser sempre feitas por escrito, sob pena de 
nulidade, tendo o trabalhador dez dias úteis para apresentar 
a sua defesa.

Cláusula 39.ª
Sanções abusivas

1 — Consideram -se abusivas as sanções disciplinares 
motivadas pelo facto de o trabalhador:

a) Haver reclamado legitimamente contra as condições 
de trabalho;

b) Recusar cumprir ordens a que não deva obediên-
cia;

c) Ter exercido ou pretender exercer ou invocar os di-
reitos e garantias que lhe assistem;

d) Exercer ou candidatar -se a funções em organismos 
de representação de trabalhadores;

e) Presume -se abusiva a aplicação de qualquer san-
ção disciplinar sob a aparência de punição de outra falta, 
quando tenha lugar até seis meses após os factos referidos 
nas alíneas a), b) e c).

Cláusula 40.ª
Indemnização por aplicação de sanções abusivas

A aplicação de alguma sanção abusiva nos termos da 
cláusula anterior responsabiliza a entidade patronal por 
violação das leis de trabalho e dá direito ao trabalhador 
visado a ser indemnizado nos termos gerais de direito.

CAPÍTULO IX

Da actividade sindical e colectiva dos trabalhadores

Cláusula 41.ª
Livre exercício da actividade sindical — Princípios gerais

1 — É direito do trabalhador inscrever -se no sindicato 
que na área da sua actividade representa a profissão ou 
categoria respectiva.

2 — Os trabalhadores e os sindicatos têm o direito ir-
renunciável de organizar e desenvolver livremente a ac-
tividade sindical no interior da empresa, nomeadamente 
através de delegados sindicais, comissões sindicais e co-
missões intersindicais.

3 — À empresa é vedada qualquer interferência na ac-
tividade sindical dos trabalhadores ao seu serviço, nome-
adamente não podendo recusar -se a dispensar os mesmos 
sempre que o sindicato os solicite, por motivos justificados, 
sem quaisquer consequências, excepto a perda da respectiva 
remuneração.

Cláusula 42.ª
Comissões de trabalhadores

Os trabalhadores poderão criar comissões de trabalha-
dores, nos termos da lei.

Cláusula 43.ª
Direitos dos dirigentes sindicais e delegados sindicais

1 — Os delegados sindicais têm o direito de afixar, no 
interior da empresa, textos, convocatórias, comunicações 
ou informações relativos à actividade sindical e aos inte-
resses sócio -profissionais dos trabalhadores, bem como 
proceder à sua distribuição. O local ou locais de afixação 
serão reservados pela empresa de acordo com a comissão 
intersindical, a comissão sindical ou os delegados sindi-
cais.

2 — Os dirigentes das organizações sindicais respecti-
vas que não trabalhem na empresa podem participar nas 
reuniões mediante comunicação dirigida à entidade pa-
tronal com antecedência mínima de vinte e quatro horas, 
excepto em casos de comprovada urgência, em que se 
prescindirá da comunicação.

3 — Os delegados sindicais têm direito a circular em 
todas as secções e dependências da empresa, sempre que 
necessário.

4 — Os membros dos corpos gerentes sindicais e os 
delegados sindicais não podem ser transferidos do local 
de trabalho nem alterado o seu horário de trabalho sem 
o seu acordo e sem prévio conhecimento da direcção do 
sindicato respectivo, salvo se a transferência resultar da 
mudança total ou parcial do estabelecimento onde prestam 
serviço.

Cláusula 44.ª
Competência e poderes dos delegados sindicais, das comissões 

sindicais e intersindicais e respectivos secretariados

Os delegados sindicais, as comissões sindicais ou inter-
sindicais de delegados têm competência e poderes para:

1) Solicitar esclarecimentos sobre todos e quaisquer 
factos que se repercutem sobre os trabalhadores, quer so-
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bre o ponto de vista económico quer sobre condições de 
trabalho e ou quaisquer outras que os afectem;

2) Elaborada nota de culpa, e a partir desta, fiscalizar 
e acompanhar as restantes fases do processo disciplinar, 
com direito de serem ouvidos antes da decisão final em 
todos os processos disciplinares;

3) Desempenhar todas as funções que lhes são atribu-
ídas neste contrato, com observância dos preceitos nele 
estabelecidos;

4) Visar os mapas da quotização e de contribuição para 
a segurança social e os documentos das companhias segu-
radoras que digam respeito ao seguro dos trabalhadores.

Cláusula 45.ª
Crédito de horas

1 — Os trabalhadores eleitos para as estruturas de re-
presentação colectiva dispõem, para o exercício das suas 
funções, de um crédito de horas que não pode ser inferior 
a cinco horas por mês.

2 — O crédito de horas atribuído no número anterior é 
referido ao período normal de trabalho e conta para todos 
os efeitos como tempo de serviço efectivo.

3 — Os delegados, sempre que pretendam exercer o 
direito previsto nesta cláusula, deverão avisar, sempre que 
possível, por escrito, a entidade patronal com a antecedên-
cia mínima de dois dias, salvo motivo atendível.

CAPÍTULO X

Das disposições gerais e transitórias

Cláusula 46.ª
Relações nominais e relações de locais de trabalho

1 — As empresas obrigam -se a  organizar e a remeter 
ao Ministério do Emprego e da Segurança Social e aos sin-
dicatos ou delegações respectivas, dentro de 60 dias após 
a entrada em vigor desta CCT e durante o mês de Março 
de cada ano, uma relação nominal dos trabalhadores ao 
seu serviço por eles abrangidos, agrupados por estabeleci-
mentos, da qual constem os seguintes elementos relativos 
a cada trabalhador: nome, residência, número de sócio do 
sindicato, número de beneficiário da caixa de previdência, 
data de nascimento, admissão e última promoção, tempo 
de aprendizagem ou formação profissional, habilitações, 
categoria profissional, horário de trabalho, com indicação 
dos períodos respectivos, retribuição respectiva e outras 
regalias pecuniárias.

2 — De igual modo, nas mesmas datas, as empresas 
obrigam -se a remeter aos sindicatos respectivos uma rela-
ção de cada local de trabalho bem especificada, contendo os 
seguintes elementos: nome de cada trabalhador, residência, 
categoria profissional, horário de trabalho, com indicação 
dos períodos respectivos, excepto se no mapa referido no 
n.º 1 constarem todos estes elementos.

3 — As empresas inscreverão ainda nos mapas utili-
zados mensalmente para o pagamento da quotização dos 
sindicatos, além dos trabalhadores em serviço militar, os 
que estiverem nas situações de doente, sinistrado ou de 
licença sem retribuição.

Cláusula 47.ª
Indumentária, materiais e aparelhos

1 — Qualquer tipo de indumentária é encargo da enti-
dade patronal.

2 — Os materiais, equipamentos e aparelhos necessários 
ao desempenho de cada função são também encargo da 
entidade patronal.

Cláusula 48.ª
Trabalhadores -estudantes

1 — Os trabalhadores -estudantes, quando possível, te-
rão um horário ajustado às suas necessidades especiais, 
sendo -lhes assegurados os seguintes direitos, sem que isso 
implique tratamento menos favorável:

a) Dispensa até uma hora e trinta minutos nos dias de 
funcionamento de aulas para a respectiva frequência, sem 
prejuízo de retribuição nem de qualquer regalia;

b) Dispensa nos dias de prestação de provas.

2 — Considera -se estudante todo o trabalhador que 
frequente qualquer curso de ensino oficial ou particular, 
geral ou de formação profissional.

3 — Perdem os direitos consagrados no n.º 1 os traba-
lhadores que não obtiverem qualquer aproveitamento ou 
tenham falta de assiduidade aos trabalhos escolares.

Cláusula 49.ª
Trabalhadores sinistrados

1 — No caso de incapacidade parcial ou absoluta para 
o trabalho habitual proveniente de acidentes de trabalho 
ou doenças profissionais ao serviço da entidade patronal, 
esta diligenciará conseguir a reconversão dos trabalhadores 
diminuídos para função compatível com as diminuições 
verificadas.

2 — Se a remuneração da nova função, nos casos do 
número anterior, acrescida da pensão relativa à incapaci-
dade, for inferior à retribuição auferida à data da baixa, a 
entidade patronal pagará a respectiva diferença.

Cláusula 50.ª
Comissão paritária

1 — As partes contratantes decidem criar, no prazo de 
30 dias após a entrada em vigor da presente CCT, uma 
comissão paritária, formada por quatro elementos, sendo 
dois em representação dos sindicatos e os restantes pelas 
entidades patronais, com competência para interpretar as 
disposições deste contrato e integrar as suas lacunas ou 
apreciar os conflitos dele emergentes. As partes poderão 
ainda nomear dois suplentes cada uma.

2 — As partes comunicarão uma à outra e ao Ministro 
do Emprego e da Segurança Social, dentro de 20 dias a 
contar da entrada em vigor deste contrato, a identificação 
dos respectivos representantes.

3 — A comissão paritária funciona mediante convo-
cação de qualquer das partes contratantes, devendo as 
reuniões ser marcadas com oito dias de antecedência mí-
nima, com indicação da agenda de trabalhos e local, dia 
e hora da reunião.
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4 — Não é permitido, salvo unanimidade dos quatro 
representantes, tratar nas reuniões assuntos de que a outra 
parte não tenha sido notificada com um mínimo de oito 
dias de antecedência.

5 — Poderá participar nas reuniões, se as partes nisso 
estiverem de acordo, um representante do Ministério do 
Ministério do Emprego e da Segurança Social, que não 
terá direito de voto.

6 — Das deliberações tomadas será depositado um 
exemplar no Ministério de Emprego e da Segurança So-
cial, para efeitos de publicação, considerando -as, a partir 
dessa data, parte integrante da CCT.

7 — Na falta de unanimidade para as deliberações da 
comissão técnica, tanto as associações sindicais como as 
associações patronais que a compõem disporão no seu 
conjunto de um voto.

8 — A substituição de representantes é lícita a todo 
tempo, mas só produz efeitos 15 dias após as comunicações 
referidas no n.º 2.

9 — Incumbe à comissão paritária o exercício de fun-
ções de mediação e tentativa de conciliação nos litígios 
entre entidades empregadoras e trabalhadores abrangi-
dos pela presente convenção, nos termos previstos na 
cláusula 51.ª

Cláusula 51.ª
Mecanismos de mediação e conciliação

1 — Em caso de litígios emergentes de contratos de 
trabalho, poderá qualquer das partes requerer a mediação 
da comissão paritária, para efeitos de uma conciliação.

2 — As partes estão obrigadas a comparecer a tentativa 
de conciliação designada pela comissão paritária, a qual 
se realizará no prazo de 30 dias após o requerimento para 
a sua intervenção para efeitos de conciliação.

3 — O disposto nos números anteriores não obsta a 
que qualquer das partes, não sendo atingida uma conci-
liação, recorra aos tribunais de trabalho para resolução 
dos litígios.

Cláusula 52.ª
Sanções

1 — Sem prejuízo das sanções especialmente previstas 
na lei, as entidades patronais que infringirem os preceitos 
deste instrumento de regulamentação colectiva de trabalho 
serão punidas com multa de € 10 a € 25 por cada trabalha-
dor em relação ao qual se verificar a infracção.

2 — Quando a infracção respeitar a uma generalidade de 
trabalhadores, a multa aplicável será de € 100 a € 1000.

3 — O trabalhador que não cumpra o disposto na cláu-
sula 51.ª, n.º 2, não comparecendo à tentativa de conci-
liação em processo requerido pela entidade empregadora, 
será punido com multa de € 15.

Cláusula 53.ª
Disposições transitórias e manutenção de regalias anteriores

1 — Da aplicação da presente convenção não poderão 
resultar menos regalias, baixa de categoria ou classe ou 
quaisquer prejuízos relativamente ao regime da lei geral.

2 — Nos casos omissos aplicar -se -á a legislação vi-
gente.

Anexo I

Profissões e categorias profissionais

Grupo I

Pessoal técnico e altamente qualificado

Osteopata. — É o trabalhador que avalia o estado de 
postura global do assistido fundamentando -se na disfunção 
somática, que é o elemento de base sobre o qual se apoia o 
diagnóstico e o tratamento osteopático. Utiliza manobras 
específicas para observar os processos de alterações à 
mobilidade da arquitectura esquelética e técnicas manuais 
específicas conhecidas por manipulações osteopáticas para 
recuperar o movimento.

Grupo II

Pessoal técnico auxiliar

Massagistas de recuperação. — É o trabalhador que 
dá massagens para fins médicos, visando activar a circu-
lação, cuidar de lesões musculares, eliminar gorduras e 
toxinas e obter outros resultados terapêuticos. Ensina o 
assistido a fazer certos exercícios com carácter correctivo; 
pode combinar a massagem com outro tipo de tratamento, 
como banhos de vapor, calores húmidos, parafangos e 
electroterapia.

Grupo III

Pessoal administrativo e auxiliar

Assistente de consultório. — É o trabalhador que executa 
trabalhos, auxiliando o osteopata, desde que não exijam 
preparação específica de determinadas técnicas; recebe os 
doentes, a quem transmite instruções, se necessário; atende 
o telefone; marca consultas; preenche fichas e procede ao 
seu arquivo; recebe o preço da consulta; arruma e esteriliza 
os instrumentos necessários à consulta.

Contabilista/técnico de contas. — É o trabalhador que 
organiza e dirige os serviços de contabilidade e dá con-
selhos sobre problemas de natureza contabilística; estuda 
a planificação dos circuitos contabilísticos, analisando os 
diversos sectores de actividade da empresa, de forma a 
assegurar uma recolha de elementos precisos, com vista à 
determinação de custos e resultados de exploração; elabora 
o plano de contas a utilizar para a obtenção dos elementos 
mais adequados à gestão económico -financeira e cumpri-
mento da legislação comercial e fiscal; supervisiona a escri-
turação dos registos e livros de contabilidade, coordenando, 
orientando e dirigindo os empregados encarregados dessa 
execução; fornece os elementos contabilísticos necessários 
à definição da política orçamental e organiza e assegura o 
controlo da execução do orçamento; elabora ou certifica 
os balancetes e outras informações contabilísticas a sub-
meter à administração ou a fornecer a serviços públicos; 
procede ao apuramento dos resultados, dirigindo o encer-
ramento das contas e a elaboração do respectivo balanço, 
que apresenta e assina; elabora o relatório explicativo que 
acompanha a apresentação de contas ou fornece indica-
ções para essa elaboração; efectua as revisões contabilís-
ticas necessárias, verificando os livros ou registos, para 
se certificar da correcção da respectiva escrituração. É o 
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responsável pela contabilidade das empresas do grupo A, a 
que se refere o Código da Contribuição Industrial, perante 
a Direcção -Geral das Contribuições e Impostos.

Escriturário. — É o trabalhador que executa várias ta-
refas, que variam consoante a natureza e importância do 
escritório onde trabalha, redige relatórios e cartas, notas 
informativas e outros documentos, manualmente ou à má-
quina, dando -lhe o seguimento apropriado; tira as notas 
necessárias à execução das tarefas que lhe competem; exa-
mina o correio recebido, separa -o, classifica -o e compila 
os dados que são necessários para preparar as respostas; 
elabora, ordena e prepara os documentos relativos à enco-
menda, distribuição e regularização de compras e vendas; 
recebe pedidos de informações e transmite -os à pessoa 
ou serviços competentes; põe em caixa os pagamentos de 
contas e entrega de recibos; escreve em livros as receitas 
e despesas, assim como outras operações contabilísticas, 
estabelece o extracto das operações efectuadas e de outros 
documentos para informação da direcção; atende os can-
didatos às vagas existentes, informa -os das condições de 
admissão e efectua registos de pessoal da empresa; ordena 
e arquiva notas de livranças estatísticas. Acessoriamente, 
anota em estenografia, escreve à máquina e opera com 
máquinas de escritório.

Motorista de ligeiros. — É o trabalhador que conduz 
veículos automóveis ligeiros, possuindo para o efeito 
carta de condução profissional; zela, sem execução, 
pela boa conservação e limpeza de veículos, verifica 
diariamente os níveis de óleo e de água e a pressão dos 
pneus; zela pela carga que transporta e efectua a carga 
e descarga.

Empregado de serviços externos. — É o trabalha-
dor que efectua normal e predominantemente fora da 
sede do seu local de trabalho serviços de informação, 
de entrega de documentos e pequenos pagamentos e 
cobranças.

Trabalhador de limpeza. — É o trabalhador que executa 
a limpeza das instalações, procede ao tratamento das roupas 
de serviço e faz ainda pequenos serviços externos.

Níveis Profissão/categoria Remuneração 
(em euros)

1 . . . . . Osteopata (com mais de dois anos)  . . . . . 772

Osteopata (com menos de dois anos). . . .
2 . . . . . . Massagista de recuperação (com mais de 

dois anos).
619

Contabilista/técnico de contas  . . . . . . . . .

Massagista de recuperação (com menos de 
dois anos).

Assistente de consultório . . . . . . . . . . . . .
3 . . . . . Estagiário de massagem (2.º ano)  . . . . . . 493

Motorista de ligeiros  . . . . . . . . . . . . . . . .
Escriturário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estagiário de massagem (1.º ano)  . . . . . .
4 . . . . . Empregado de serviços externos  . . . . . . . 475

Trabalhador de limpeza  . . . . . . . . . . . . . .

 Lisboa, 12 de Fevereiro de 2010.

Pela ANO — Associação Nacional de Terapeutas Ma-
nipulativos:

Dulce Maria Soares Celorico Nunes Marques, presi-
dente da direcção.

Carlos Filipe Loureiro Raposo, secretário.

Pelo SIMAC — Sindicato Nacional de Massagistas de 
Recuperação e Cinesioterapeutas:

Maria de Jesus Barroca Garcia, presidente da direc-
ção.

Liliana Garcia Proença, secretário.

Depositado em 24 de Fevereiro de 2010, a fl. 67 do livro 
n.º 11, com o n.º 15/2010, nos termos do artigo 494.º do 
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 
de Fevereiro. 

Anexo II

Tabela de remunerações mínimas 

DECISÕES ARBITRAIS
…

AVISOS DE CESSAÇÃO DA VIGÊNCIA DE CONVENÇÕES COLECTIVAS DE TRABALHO
…

ACORDOS DE REVOGAÇÃO DE CONVENÇÕES COLECTIVAS DE TRABALHO
…


