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     ADMISSÃO E CARREIRA PROFISSIONAL 

                                         CLÁUSULA 4.ª 
                               Condições de Admissão 
 

1. Só podem ser admitidos ao serviço dos empregadores abrangidos 
por esta convenção, os trabalhadores que tenham completado as 
idades mínimas previstas na lei geral. 

2. Não é permitido aos empregadores fixar a idade máxima de 
admissão. 

3. Só podem ser admitidos ao serviço os trabalhadores que possuam 
habilitações literárias mínimas exigidas por lei e carteira profissional, 
quando obrigatória. 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Condições Especiais de Admissão 
 

1. Devem ingressar em cada uma das categorias profissionais abaixo 
indicadas os trabalhadores que preencham as condições de 
admissão a seguir referidas: 
 

 
CATEGORIAS 

 

  
CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 

 
Paquete 

Tenha completado 16 anos de idade e 
a escolaridade mínima obrigatória e 
ainda não tenha 18 anos. 

 
Praticante 

Tenha completado 18 anos de idade e 
a escolaridade mínima obrigatória e 
ainda não tenha 21 anos. 

 
Aspirante 

Tenha completado 21 anos de idade e 
possua como habilitações mínimas o 
12.º ano de escolaridade ou 
equivalente. 

Recepcionista 
Contínuo 
Telefonista 
Motorista 
Cobrador 

 
Tenha completado 18 anos de idade e 
possua como habilitações mínimas o 
9.º ano de escolaridade. 
 

 
Servente Limpeza 
 

 
Tenha completado 18 anos de idade. 
 

 
Técnico de Turismo 
Principiante 

 
Possua como habilitações o curso de 
Técnico de Turismo. 
 

 
3º Técnico Administrativo 

Possua como habilitações o 12.º ano 
ou equivalente e 1 ano de experiência 
no sector. 
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3º Técnico Turismo 

Possua como habilitações o curso de 
Técnico de Turismo e 1 ano de 
experiência no sector. 

 
2º Técnico Administrativo 

Possua como habilitações o 12.º ano 
ou equivalente e 3 anos de 
experiência no sector 

 
2º Técnico Turismo 

Possua como habilitações o curso de 
Técnico de Turismo e 3 anos de 
experiência no sector. 

 
1º Técnico Administrativo 
 

Possua como habilitações o 12.º ano 
ou equivalente e 6 anos de 
experiência no sector. 

 
1ºTécnico Turismo 

Possua como habilitações o curso de 
Técnico de Turismo e 6 anos de 
experiência no sector. 

 
Chefe de Secção 

Possua como habilitações o 12.º ano 
ou equivalente e pelo menos 7 anos 
de experiência no sector. 

 
Chefe de Serviços 

Possua como habilitações o 12.º ano 
ou equivalente e pelo menos 10 anos 
de experiência no sector. 

Chefe de Serviços de 
Contabilidade 

Técnico de Contas, licenciado em 
economia ou em contabilidade. 
 

 
Chefe de Agência 

Possua como habilitações o 12.º ano 
ou equivalente e 12 anos de 
experiência no sector. 

 

2. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 4.ª, poderão ser admitidos 
pelo empregador os trabalhadores que, satisfazendo os requisitos 
profissionais e de antiguidade necessários para o exercício das 
funções para que se tenham candidatado, não possuam, no entanto, 
as habilitações literárias mínimas estabelecidas para admissão nas 
respectivas categorias. 

 

CLÁUSULA 9.ª 
Promoções 
 

1. Os empregadores poderão promover, por mérito, os seus 
trabalhadores, em função da avaliação de desempenho indicada nos 
números seguintes e desde que respeitadas as condições de 
admissão previstas na Cláusula 5.ª. 

2. Os empregadores devem efectuar e divulgar, anualmente, a 
avaliação e o desempenho de cada trabalhador, nos termos do 
regulamento de avaliação do desempenho anexo à presente 
convenção constante do Anexo III. 

3. A avaliação referida deve basear-se em critérios de assiduidade, 



3 

 

produtividade, formação profissional com aproveitamento e 
diligência. 

4. O mecanismo de avaliação será reanalisado decorridos dois anos 
desde o início de vigência da presente convenção. 

5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, serão 
obrigatoriamente promovidos às categorias infra indicadas, os 
trabalhadores que satisfaçam as seguintes condições: 

 

                     Promoção Condições a 
satisfazer             DE A 

Paquete  Praticante 
 

Completar 18 anos de idade 
e 3 anos de permanência 
naquela categoria. 

Praticante Aspirante 
 
 

Completar 21 anos e 3 anos 
de permanência naquela 
categoria e possua o 9º ano 
de escolaridade ou 
equivalente. 

Contínuo 
 

Completar 21 anos e 3 anos 
de permanência na categoria. 

Aspirante 
 
 

3.ºTécnico Administrativo 
 
 

Completar 24 anos de idade 
e no mínimo 3 anos de 
permanência naquela 
categoria. 

Contínuo 
 
 
 
 

3.ºTécnico Administrativo 
 
 
 
 

Completar 24 anos de idade 
e no mínimo 3 anos de 
permanência naquela 
categoria e ter completado o 
9º ano de escolaridade ou 
equivalente. 

Técnico de Turismo 
Principiante 

3.º Técnico de Turismo 
 

Um ano de permanência 
naquela categoria. 

 

CLÁUSULA 38.ª 
Deslocações em Serviço 

1. O trabalhador que, por determinação do empregador, se desloque 
em serviço deste ou frequente, a pedido dele e fora da povoação em 
que se situa o local de trabalho, cursos de aperfeiçoamento 
profissional ou viagens de estudo, tem direito à alimentação e, se a 
deslocação não permitir o regresso diário à sua residência, tem 
direito ainda a alojamento e transporte nos termos dos nºs 2, 3 e 4 
desta cláusula e a um subsídio diário que será de: 
a) Continente e Ilhas € 16,50 (o qual é actualizado para € 17,00 em 
2007)  
b) Estrangeiro € 33,00 (o qual é actualizado para € 34,00 em    2007) 
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2. Sempre que o trabalhador se desloque em viagem de grupo, ao 
serviço da empresa, terá direito, sempre que possível, a alojamento 
no mesmo estabelecimento hoteleiro onde se aloje a maioria dos 
clientes e a transporte em condições nunca inferiores às daqueles. 

3. No caso de viajar sozinho, terá direito, sempre que possível, ao 
alojamento hoteleiro em estabelecimento hoteleiro não inferior à 
categoria 1ª-B ou 3 estrelas e a transporte em 1ª classe, excepto 
quando de avião, que será de classe económica. 

4. Caso o trabalhador utilize veículo próprio em serviço, quer durante o 
seu horário de trabalho, quer fora dele, terá direito ao pagamento 
dos quilómetros efectuados, de acordo com o valor pago aos 
funcionários públicos. 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
CLÁUSULA 57.ª 

Estagiários 
 

1. Podem ser admitidos como estagiários os jovens que tenham 
cumprido a escolaridade obrigatória e/ou um curso de turismo no 
próprio ano ou no ano anterior ao estágio ou frequentem o último 
ano desse mesmo curso. 

2. Podem admitir estagiários, as empresas com ambiente de trabalho e 
meios humanos e técnicos capazes de garantir a formação 
profissional do estagiário. 

3. O estágio terá um período máximo de 3 meses a tempo inteiro ou 6 
meses a tempo parcial. 

4. Durante o estágio a empresa pagará aos estagiários uma 
compensação monetária. 

 

Cláusula 58.ª 
Princípio Geral 

 

1. O empregador deve proporcionar ao trabalhador acções de formação 
profissional adequadas à sua qualificação. 

2. O trabalhador deve participar de modo diligente em acções de 
formação profissional que lhe sejam proporcionadas. 
 

CLÁUSULA 59.ª 
Objetivos 

 

São objectivos da formação profissional: 
a) Garantir uma qualificação inicial a todos os jovens que tenham 
    ingressado ou pretendam ingressar no mercado de trabalho sem ter 
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    ainda obtido essa qualificação; 
b) Promover a formação contínua dos trabalhadores empregados, 

enquanto instrumento para a competitividade das empresas e para    a 
valorização e atualização profissional, nomeadamente quando a 
mesma é promovida e desenvolvida com base na iniciativa dos 
empregadores; 

c) Garantir o direito individual à formação, criando condições objetivas    
para que o mesmo possa ser exercido, independentemente da 
situação laboral do trabalhador; 

d) Promover a qualificação ou a reconversão profissional de 
    trabalhadores desempregados, com vista ao seu rápido ingresso no 
    mercado de trabalho; 
e) Promover a reabilitação profissional de pessoas com deficiência, em 

particular daquelas cuja incapacidade foi adquirida em   consequência 
de acidente de trabalho; 

f) Promover a integração sócio - profissional de grupos com 
   particulares dificuldades de inserção, através do desenvolvimento de 
   ações de formação profissional especial. 
 

CLÁUSULA 60.ª 
Formação Contínua 

 

1. No âmbito do sistema de formação profissional, compete ao 
empregador: 

a) Promover, com vista ao incremento da produtividade e da 
    competitividade da empresa, o desenvolvimento das 
    qualificações dos respetivos trabalhadores, nomeadamente 
    através do acesso à formação profissional; 
b) Organizar a formação na empresa, estruturando planos de 
    formação e aumentando o investimento em capital humano, de 
    modo a garantir a permanente adequação das qualificações dos 
    seus trabalhadores; 
c) Assegurar o direito à informação e consulta dos trabalhadores e 
    dos seus representantes, relativamente aos planos de formação 
    anuais e plurianuais executados pelo empregador; 
d) Garantir um número mínimo de horas de formação anuais a cada 
    trabalhador, seja em ações a desenvolver na empresa, seja 
    através da concessão de tempo para o desenvolvimento da 
    formação por iniciativa do trabalhador; 
e) Reconhecer e valorizar as qualificações adquiridas pelos 
    trabalhadores, através da introdução de créditos à formação ou 
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    outros benefícios, de modo a estimular a sua participação na 
    formação. 
2. A formação contínua de activos deve abranger, em cada ano, pelo 
    menos 10 % dos trabalhadores com contrato sem termo de cada 
    empresa. 
3. Ao trabalhador deve ser assegurada, no âmbito da formação 
    contínua, um número mínimo de 35 horas anuais de formação 
    certificada. 
4. O número mínimo de horas anuais de formação certificada a que se 
    refere o número anterior é de 40 horas a partir de 2007. 
5. As horas anuais de formação a que se referem os números 
    anteriores poderão ser realizadas 80% em horário laboral e 20% em 
    horário post laboral, sendo que neste caso não pode ultrapassar as  
    2horas diárias. 
6. As horas de formação certificada a que se referem os nºs 3 e 4 que 
    não foram organizadas sob a responsabilidade do empregador por 
    motivo que lhe seja imputável são transformadas em créditos 
    acumuláveis ao longo de três anos, no máximo. 
7. A formação a que se refere o n.º 1 impende igualmente sobre a 
    empresa utilizadora de mão-de-obra relativamente ao trabalhador 
    que, ao abrigo de um contrato celebrado com o respectivo 
    empregador, nela desempenhe a sua actividade por um período, 
    ininterrupto, superior a 18 meses. 
8. O disposto na presente cláusula não prejudica o cumprimento das 
    obrigações específicas em matéria de formação profissional a 
    proporcionar ao trabalhador contratado a termo. 
 

ANEXO II 
DEFINIÇÃO DE FUNÇÕES 

 

ANALISTA DE INFORMÁTICA - É o trabalhador que concebe e projeta 
no âmbito do tratamento automático da informação os sistemas que 
melhor respondam aos fins em vista, tendo em conta os meios de 
tratamento disponíveis; consulta os interessados a fim de recolher 
elementos elucidativos dos objetivos que se têm em vista; determina se 
é possível e economicamente rentável um sistema de tratamento 
automático de informação; examina os dados obtidos, determina qual a 
informação a ser recolhida, com que periodicidade e em que ponto do 
circuito bem como a forma e frequência com que devem ser 
apresentados os resultados, 
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determina as alterações a introduzir necessárias à normalização dos 
dados e as transformações a fazer na sequência das operações; prepara 
organigramas e outras especificações para o programador; efectua 
testes a fim de se certificar se o tratamento automático da informação se 
adapta ao fim em vista e em caso contrário introduz as modificações 
necessárias. Pode ser incumbido de dirigir a preparação dos programas. 
Pode coordenar os trabalhos das pessoas encarregadas de executar as 
fases sucessivas das operações de análise do problema. Pode dirigir e 
coordenar a instalação de sistemas de tratamento automático da 
informação. Pode ser especializado no domínio particular, 
nomeadamente na análise lógica dos problemas ou na elaboração de 
esquemas de funcionamento e ser designado em conformidade por:   
ANALISTA ORGÂNICO, FUNCIONAL e de SISTEMAS. 
ASPIRANTE - É o trabalhador que faz a sua aprendizagem, coadjuva 
outros trabalhadores e se prepara para ascender às funções de Técnico 
Administrativo ou Técnico de Turismo. 
ASSISTENTE - É o trabalhador que acompanha os passageiros nos 
transportes rodoviários denominados de Alta Qualidade, podendo, 
eventualmente, falar um ou mais idiomas estrangeiros. Pode também 
denominar-se “Hospedeira”. 
CAIXA - É o trabalhador que tem a seu cargo as operações de caixa e 
registo do movimento relativo a transacções respeitantes à gestão da 
empresa; recebe numerário e outros valores e verifica se a sua 
importância corresponde à indicada nas facturas, notas de venda, notas 
de débito, avisos de lançamento ou recibos; prepara os sobrescritos 
segundo as folhas de pagamento. Pode preparar os fundos destinados a 
serem depositados e tomar as disposições necessárias para os 
levantamentos. 
CHEFE DE AGÊNCIA - É o trabalhador que superintende em todos os 
serviços da agência, podendo ser o Director Técnico da mesma. 
CHEFE DE SECÇÃO - É o trabalhador que coordena, dirige e controla o 
trabalho de um grupo de profissionais. 
CHEFE DE SERVIÇOS - É o trabalhador que estuda, dirige, coordena, 
nos limites dos poderes de que está investido e sob a orientação e 
dependência do Chefe de Agência, ou superior hierárquico equiparado, 
na sede ou nos vários departamentos da empresa, as atividades que lhe 
são próprias. 
Exerce funções de direcção, orientação e fiscalização do pessoal sob as 
suas ordens e de planeamento das actividades da empresa, segundo as 
orientações e fins definidos. 
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COBRADOR - É o trabalhador que predominantemente efetua, fora das 
instalações da empresa, recebimentos, pagamentos e depósitos. 
CONTÍNUO - É o trabalhador que atende, informa, acompanha, anuncia 
e controla as entradas e saídas de visitantes e objetos, distribui 
documentação, correspondência e objetos dentro da área da empresa 
ou fora dela; trabalha com máquinas auxiliares de escritório, 
nomeadamente fotocopiadoras. 
CONTROLADOR DE INFORMÁTICA - É o trabalhador que controla os 
documentos base recebidos e os elementos de entrada e saída, afim de 
que os resultados sejam entregues no prazo estabelecido; confirma a 
entrada dos documentos base, a fim de verificar a sua qualidade quanto 
à numeração de códigos visíveis e informação de datas para o 
processamento; indica as datas de entrega dos documentos base para 
registo e verificação através de máquinas apropriadas ou 
processamento de dados pelo computador e certifica-se do andamento 
do trabalho com vista à sua entrega dentro do prazo estabelecido; 
compara os elementos de saída a partir do total das quantidades 
conhecidas e das inter relações com os mapas dos meses anteriores e 
outros elementos que possam ser controlados; assegura-se da 
qualidade na apresentação dos mapas. Pode 
informar as entidades que requererem os trabalhos dos incidentes ou 
atrasos ocorridos. 
DIRECTOR DE SERVIÇOS - É o trabalhador que participa, quando 
solicitado, na definição e estabelecimento das políticas e objetivos gerais 
da empresa; estabelece as políticas e objetivos da sua Direção de 
Serviços, de acordo com as políticas e objectivos gerais definidos, 
programando as acções a desenvolver; coordena, controla e é 
responsável pelo desenvolvimento das acções programadas. 
MOTORISTA - É o trabalhador que conduz veículos ligeiros de 
passageiros ou mistos afectos aos serviços administrativos da empresa, 
podendo executar outros serviços análogos. Compete-lhe zelar pelo bom 
estado de funcionamento, conservação e limpeza da viatura e proceder 
à verificação dos níveis de óleo, água e combustível e do estado de 
pressão dos pneus. Em caso de avaria ou acidente, toma as 
providências necessárias e adequadas, e, recolhe os elementos 
necessários para apreciação das entidades competentes. 
TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A (1ª, 2ª e 3ª) - É o trabalhador que 
executa diversos serviços de expediente geral de escritório, tais como 
conferência geral de facturas, controle de recebimentos e pagamentos, 



9 

 

elaboração de mapas, folhas de salários, controle de correio, operador 
de telex, arquivo e outros serviços de carácter geral de contabilidade, 
podendo operar com terminais de computador após formação adequada. 
Os trabalhadores abrangidos por esta definição serão classificados nas 
classes de Primeiro técnico, Segundo técnico e Terceiro técnico, de 
acordo com as condições estabelecidas na Cláusula 5.ª. 
PAQUETE - É o trabalhador que faz recados dentro e fora da agência, 
estampilha e entrega correspondência e executa serviços análogos não 
especificados. 
PRATICANTE - É o trabalhador que faz a sua aprendizagem, coadjuva 
os trabalhadores das classes superiores e se prepara para ascender às 
funções de Aspirante ou Contínuo. 
PROGRAMADOR/A DE INFORMÁTICA - É o trabalhador que: 
a)- Estuda os materiais a tratar especificados no manual de análise 
orgânica e os materiais de tratamento disponíveis na instalação e 
concebe a estrutura de um programa. Define tecnicamente os formatos 
das informações, a organização dos ficheiros que as contêm e as 
operações a efetuar com elas no decorrer da execução do programa no 
computador. Codifica, testa, documenta e elabora o manual de 
exploração do programa. 
b)- Estuda as especificações dos trabalhos a realizar em equipamentos 
periféricos ou acessórios ao computador (terminais, equipamentos de 
recolha de dados, minicomputadores), em regra equipamentos que só 
executam um tipo de trabalho, que não têm um sistema de operações e 
se programam numa linguagem que lhes é específica. 
c)- Estuda os dispositivos e as técnicas disponíveis, estabelece e testa 
programas e elabora o manual de operação 
PROMOTOR/A DE VENDAS - É o trabalhador que tem como funções 
predominantes a promoção de vendas de serviços e contactos com 
clientes, fora das instalações da empresa, no seu serviço de promoção, 
podendo conduzir viaturas ligeiras. 
RECEPCIONISTA - É o trabalhador que, exclusiva ou 
predominantemente, atende visitantes, informa-se das suas pretensões 
e anuncia-os, vigia e controla as entradas e saídas de visitantes; recebe 
e entrega correspondência. Pode ainda desempenhar funções de 
telefonista. 
SECRETÁRIO/A DE DIRECÇÃO - É o trabalhador que se ocupa do 
secretariado específico da administração ou direcção da empresa. 
Compete-lhe o desempenho das seguintes funções: assegurar por sua 
própria iniciativa o trabalho de rotina do gabinete (recepção, registo, 
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classificação, distribuição e emissão de correspondência, externa e 
interna, leitura e tradução de correspondência recebida, juntando a 
correspondência anterior sobre o mesmo assunto e organizando o 
respectivo processo); dar colaboração ao responsável do órgão que 
secretaria na recolha e análise de informações e prepara a redacção de 
documentos a emitir; redige a correspondência e outros documentos, 
eventualmente em idiomas estrangeiros, organiza, mantém e atualiza o 
arquivo ou arquivos do órgão que secretaria; dactilografa documentos, 
relatórios, atas, cartas, ofícios e comunicações; prepara reuniões de 
trabalho e redige as respectivas actas; coordena trabalhos auxiliares de 
secretariado. Serão, classificados (as) como Secretário(a) os 
profissionais já classificados como tal pelas empresas e aqueles (as) 
que, ainda não 
classificados (as), preencham todas as condições definidas para a 
categoria, não lhes bastando o apoio a um chefe ou a um gabinete. 
SERVENTE DE LIMPEZA - É o trabalhador encarregue de proceder à 
limpeza das instalações da empresa. 
TÉCNICO/A DE TURISMO - É o trabalhador que independentemente da 
sua classificação dentro desta categoria executa uma ou várias funções 
directamente ligadas ao sector turismo, a saber: 
a)- Contacta directamente com o público e, promove a venda dos 
serviços e/ou organiza viagens individuais ou em grupo com a 
responsabilidade sobre a sua execução técnica. 
b)- Orçamenta grupos de importação, exportação ou locais, faz as 
respectivas reservas e elabora os respectivos documentos de viagem; 
c)- Executa serviços programados por outrem, procede a todas as 
reservase elabora os respectivos documentos de viagem; 
d)- Controla as reservas de grupos programados e/ou elabora os 
respectivos documentos de viagem. 
e)- Coadjuva os profissionais definidos nas alíneas anteriores e/ou 
executa serviços de carácter específico de actividade turística, incluindo 
passaportes. 
f)- Pode operar com terminais de computador após formação adequada. 
Único - Serão classificados nas classes de Técnico de Turismo 
Principiante, 1º Técnico de Turismo, 2º Técnico de Turismo e 3º Técnico 
de Turismo de acordo com as condições estabelecidas na cláusula 5ª. 
TELEFONISTA -É o trabalhador que exclusiva ou predominantemente 
se ocupa de ligações telefónicas internas ou externas. 
TESOUREIRO/A - Dirige a tesouraria em escritórios em que haja 
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departamento próprio, tendo a responsabilidade dos valores de caixa 
que lhe estão confiados; verifica as diversas caixas e confere as 
respetivas existências; prepara os fundos para serem depositados nos 
bancos e toma as disposições necessárias para os levantamentos; 
verifica periodicamente se o montante dos valores em caixa coincide 
com o que os livros indicam. Pode, por vezes, autorizar certas despesas 
e executar outras tarefas relacionadas com as operações financeiras. 
 

ANEXO III 
AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO 

 

Artigo 1.º - Avaliação Anual 
1. - A avaliação do desempenho, a qual deve ter lugar nos meses de 
Janeiro a Março, é de carácter anual e tem as seguintes fases: 
a) Estabelecimento do plano de actividades para o ano seguinte, tendo 
em conta os objectivos estratégicos; 
b) Estabelecimento dos objectivos de cada departamento, a prosseguir 
no ano seguinte; 
c) Estabelecimento dos objectivos a atingir por cada trabalhador e ou 
equipa no ano seguinte; 
d) Elaboração do relatório de actividades; 
e) Avaliação dos desempenhos. 
2 – A entidade empregadora não pode invocar falta de meios para não 
implementar ou efectuar a avaliação anual, sob pena de aplicação do 
disposto no art. 26.º. 
Artigo 2.º - Direitos, Deveres e Garantias 
1 - É direito do avaliado e dever do avaliador proceder à análise conjunta 
dos fatores considerados para a avaliação e autoavaliação, através da 
realização de uma entrevista anual. 
2 - Constitui igualmente dever do avaliado proceder à respetiva 
autoavaliação como garantia de envolvimento ativo e responsabilização 
no processo. 
3 - Os avaliadores são responsáveis pela aplicação e divulgação em 
tempo útil do sistema de avaliação, garantindo o cumprimento dos seus 
princípios e a diferenciação do mérito. 
4 - É garantida, no âmbito do processo de avaliação do desempenho, a 
divulgação aos interessados dos objetivos, fundamentos, conteúdo e 
sistema de funcionamento e de classificação. 
5 - É garantido o direito de reclamação não constituindo fundamento 
atendível deste último a invocação de meras diferenças de classificação 
com base na comparação entre classificações atribuídas. 
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Artigo 3.º - Consideração da Avaliação de Desempenho 
A avaliação do desempenho é obrigatoriamente considerada para efeitos 
de promoção e progressão nas carreiras e categorias. 
Artigo 4.ª - Intervenientes no Processo 
1 - São intervenientes no processo de avaliação o avaliado, o avaliador e 
o diretor máximo da entidade empregadora ou agência, devendo ser 
prevista uma instância de consulta, apoio e apreciação das reclamações. 
2 - A ausência ou impedimento de avaliador directo não constitui 
fundamento para a falta de avaliação. 
Artigo 5.º - Requisitos para a Avaliação 
A avaliação respeita aos trabalhadores que contem, no ano civil anterior, 
mais de seis meses de serviço efectivo prestado, em contacto funcional 
com o respetivo avaliador. 
Artigo 6.º - Confidencialidade 
1 - A avaliação anual de desempenho tem carácter confidencial, 
devendo os instrumentos de avaliação de cada trabalhador ser 
arquivados no respectivo processo individual. 
2 - Todos os intervenientes nesse processo, à excepção do avaliado, 
ficam obrigados ao dever de sigilo sobre a matéria. 
Artigo 7.º - Fases do Procedimento 
O procedimento de avaliação de desempenho compreende as seguintes 
fases: 
a) Definição de objectivos e resultados a atingir; 
b) Auto-avaliação; 
c) Avaliação prévia; 
d) Harmonização das avaliações; 
e) Entrevista com o avaliado; 
f) Homologação. 
 

Artigo 8.º - Prazos para Reclamação e Decisão 
O prazo para apresentação de reclamação do acto de homologação é de 
5 dias úteis, a contar da data do seu conhecimento, devendo a 
respectiva decisão ser proferida no prazo máximo de 15 dias úteis. 
Artigo 9.º - Necessidades de Formação 
1 - A avaliação do desempenho deve permitir a identificação das 
necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores, 
devendo igualmente ser consideradas no plano de formação anual. 
2 - A identificação das necessidades de formação deve associar as 
necessidades prioritárias dos trabalhadores e a exigência das funções 
que lhes estão atribuídas, tendo em conta os recursos disponíveis para 
esse efeito. 
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3 - Devem ser identificados no final da avaliação um máximo de três 
tipos de acções de formação de suporte ao desenvolvimento do 
trabalhador. 
Artigo 10.º - Componentes para a Avaliação 
A avaliação de desempenho integra as seguintes componentes: 
a) Objectivos; 
b) Competências comportamentais; e 
c) Atitude pessoal; 
Artigo 11.º - Objectivos 
1 - A avaliação dos objectivos visa comprometer os trabalhadores com 
os objetivos estratégicos da organização e responsabilizar pelos 
resultados, promovendo uma cultura de qualidade, responsabilização e 
otimização de resultados, de acordo com as seguintes regras: 
a) O processo de definição de objectivos e indicadores de medida, 
para os diferentes trabalhadores, é da responsabilidade de cada 
departamento; 
b) Os objectivos devem ser acordados entre avaliador e avaliado no 
início do período da avaliação prevalecendo, em caso de 
discordância, a posição do avaliador; 
c) A definição dos objectivos deve ser clara e dirigida aos principais 
resultados a obter pelo colaborador no âmbito do plano de 
actividades do respectivo serviço; 
d) Os objectivos a fixar devem ser no máximo cinco e no mínimo três, 
dos quais pelo menos um é de responsabilidade partilhada; 
e) São objectivos de responsabilidade partilhada os que implicam o 
desenvolvimento de um trabalho em equipa ou esforço convergente 
para uma finalidade determinada; 
f) Os objectivos devem ser sujeitos a ponderação, não podendo cada 
um deles ter valor inferior a 15% ou a 20%, consoante tenham sido 
fixados, respectivamente, em cinco ou menos objectivos. 
2 - De acordo com os indicadores de medida de concretização 
previamente estabelecidos, cada objectivo é aferido em três níveis: 
Nível 5 - superou claramente o objectivo; 
Nível 3 - cumpriu o objectivo; 
Nível 1 - não cumpriu o objectivo. 
3 - A avaliação desta componente resulta da média ponderada dos 
níveis atribuídos. 
Artigo 12.º - Competências Comportamentais 
A avaliação das competências comportamentais visa promover o 
desenvolvimento e qualificação dos trabalhadores, maximizar o seu 
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desempenho e promover uma cultura de excelência e qualidade, de 
acordo com as seguintes regras: 
a) As competências são definidas em função dos diferentes grupos 
profissionais de forma a garantir uma melhor adequação dos 
factores de avaliação às exigências específicas de cada realidade; 
b) O avaliado deve ter conhecimento, no início do período de avaliação, 
das competências exigidas para a respectiva função, assim como da 
sua ponderação; 
c) O número de competências deve ser no mínimo de quatro e no 
máximo de seis; 
d) A ponderação de cada competência não pode ser inferior a 10%. 
Artigo 13.º Formação Profissional 
Sempre que for ministrada ao trabalhador formação profissional, a sua 
conclusão com êxito tem uma ponderação autónoma das restantes, de 
acordo com o previsto no artigo 16.º. 
Artigo 14.º - Atitude Pessoal 
A avaliação da atitude pessoal visa a apreciação geral da forma como a 
actividade foi desempenhada pelo avaliado, incluindo aspectos como a 
assiduidade, o esforço realizado, o interesse e a motivação 
demonstrados. 
Artigo 15.º - Escala de Avaliação 
1 - A avaliação de cada uma das componentes do sistema de avaliação 
de desempenho é feita numa escala de 1 a 5, devendo a classificação 
ser atribuída pelo avaliador em números inteiros. 
2 - O resultado global da avaliação de cada uma das componentes do 
sistema de avaliação de desempenho é expresso na escala de 1 a 5 
correspondente às seguintes menções qualitativas: 
Muito bom - de 4,4 a 5 valores; 
Bom - de 3 a 4,4 valores; 
Necessita de desenvolvimento - de 2 a 2,9 valores; 
Insuficiente - de 1 a 1,9 valores. 
Artigo 16.º - Sistema de Classificação 
1 - A classificação final é determinada pela média ponderada da 
avaliação de cada uma das suas componentes, de acordo com a 
seguinte ponderação: 
a) Objectivos 20 % 
b) Competências comportamentais 20 % 
c) Atitude pessoal 20 % 
d) Formação Profissional 40 % 
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2 – Caso o trabalhador não tenha sido incluído no programa de 
formação 
profissional do ano a que a avaliação de desempenho se reporta, a 
ponderação das componentes será de: 
a) Objectivos 40 % 
b) Competências comportamentais 30 % 
c) Atitude pessoal 30 % 
Artigo 17.º - Expressão da Avaliação Final 
A avaliação global resulta das pontuações obtidas em cada uma das 
componentes do sistema de avaliação ponderadas nos termos do artigo 
anterior e expressa através da classificação qualitativa e quantitativa 
constante da escala de avaliação referida no artigo 15.º. 
Artigo 18.º - Fichas de Avaliação 
1 - O sistema de avaliação do desempenho obedece a instrumentos 
normalizados, anexos ao presente regulamento. 
2 - Os instrumentos referidos no número anterior incluem a definição de 
cada um dos factores que integram as componentes de competências e 
atitude pessoal, bem como a descrição dos comportamentos que lhes 
correspondem. 
Artigo 19.º - Avaliadores 
1 - A avaliação é da competência do superior hierárquico imediato ou do 
trabalhador que possua responsabilidades de coordenação sobre o 
avaliado, cabendo ao avaliador: 
a) Definir objectivos dos seus colaboradores directos de acordo com 
os objectivos fixados para o departamento; 
b) Avaliar anualmente os seus colaboradores directos, cumprindo o 
calendário de avaliação; 
c) Assegurar a correcta aplicação dos princípios integrantes da 
avaliação; 
d) Ponderar as expectativas dos trabalhadores no processo de 
identificação das respectivas necessidades de desenvolvimento. 
2 - Só podem ser avaliadores os superiores hierárquicos imediatos ou os 
trabalhadores com responsabilidades de coordenação sobre os 
avaliados que, no decurso do ano a que se refere a avaliação, reúnam o 
mínimo de seis meses de contacto funcional com o avaliado. 
3 - Nos casos em que não estejam reunidas as condições previstas no 
número anterior é avaliador o superior hierárquico do nível seguinte. 
Artigo 20.º - Auto-avaliação 
1 - A auto-avaliação tem como objectivo envolver o avaliado no processo 
de avaliação e fomentar o relacionamento com o superior hierárquico de 
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modo a identificar oportunidades de desenvolvimento profissional. 
2 - A auto-avaliação tem carácter preparatório da entrevista de 
avaliação, não constituindo componente vinculativa da avaliação de 
desempenho. 
3 - A auto-avaliação concretiza-se através de preenchimento de ficha 
própria a partir de 5 de Janeiro, devendo esta ser presente ao avaliador 
no momento da entrevista. 
Artigo 21.º - Avaliação Prévia 
A avaliação prévia consiste no preenchimento das fichas de avaliação do 
desempenho pelo avaliador, a realizar entre 5 e 20 de Janeiro, com vista 
à sua apresentação na reunião de harmonização das avaliações. 
Artigo 22.º - Harmonização das Avaliações 
1 - Entre 21 e 31 de Janeiro realizam-se as reuniões do conselho 
coordenador da avaliação tendo em vista a harmonização das 
avaliações e a validação das propostas de avaliação final 
correspondentes às percentagens máximas de mérito e excelência. 
2 - A validação das propostas de avaliação final correspondentes às 
percentagens máximas de mérito e excelência implica declaração 
formal, assinada por todos os membros do conselho coordenador da 
avaliação, do cumprimento daquelas percentagens. 
Artigo 23.º - Entrevista de Avaliação 
Durante o mês de Fevereiro realizam-se as entrevistas individuais dos 
avaliadores com os respectivos avaliados, com o objetivo de analisar a 
auto-avaliação do avaliado, dar conhecimento da avaliação feita pelo 
avaliador e de estabelecer os objectivos a prosseguir pelos avaliados 
nesse ano. 
Artigo 24.º - Homologação 
As avaliações de desempenho ordinárias devem ser homologadas até 
15 de Março. 
Artigo 25.º - Reclamação 
1 - Após tomar conhecimento da homologação da sua avaliação, o 
avaliado pode apresentar reclamação por escrito, no prazo de cinco dias 
úteis, para o director máximo da entidade empregadora. 
2 - A decisão sobre a reclamação será proferida no prazo máximo de 15 
dias úteis. 
Artigo 26.º - Suprimento de Avaliação 
Nos casos em que a avaliação do desempenho não é efectuada por 
facto imputável à entidade empregadora, o trabalhador é classificado 
com muito bom no ano em que não foi avaliado. 
Artigo 27.º - Casos Especiais 
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Caso o trabalhador não complete num ano civil 6 meses de trabalho por 
motivo de doença, maternidade, o mesmo não é avaliado, não contando 
o respetivo ano para efeitos de atribuição de prémio de mérito. 


