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Sindicato da Marinha Mercante, Indústrias e Energia - 
SITEMAQ: 

António Alexandre Picareta Delgado, na qualidade de 
mandatário.

Pelo Sindicato dos Transportes Fluviais, Costeiros e da 
Marinha Mercante:

Carlos Manuel Domingos Costa, na qualidade de man-
datário.

Pelo Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, 
Agências de Viagens, Transitários e Pesca (SIMAMEVIP):

Frederico Fernandes Pereira, na qualidade de manda-
tário.

Depositado em 21 de dezembro de 2020, a fl. 144 do li-
vro n.º 12, com o n.º 2/2021, nos termos do artigo 494.º do 
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro.

Contrato coletivo entre a Confederação Nacional das Ins-
tituições de Solidariedade - CNIS e a Federação Nacional 
dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e 

Sociais - FNSTFPS - Alteração salarial e outras

O presente acordo altera o CCT publicado no Boletim do-
Trabalho e Emprego, n.º 1, de 8 de janeiro de 2020. 

Para cumprimento do disposto na alínea g) do artigo 
496.º, conjugado com o artigo 496.º do Código do Trabalho, 
refere-se que serão abrangidos por esta convenção 3000 em-
pregadores e 10 000 trabalhadores.

CAPÍTULO XIV

Disposições transitórias e finais

Cláusula 97.ª

Diferenças salariais

1- As tabelas salariais constantes da presente revisão do 
CCT produzem efeitos a 1 de julho de 2020;

2- As diferenças salariais resultantes da aplicação da pre-
sente revisão da convenção serão pagas em duas prestações 
mensais, iguais, até final do primeiro trimestre do ano de 
2021.

Cláusula 99.ª 

Cláusula de salvaguarda

Mantêm-se em vigor todas as disposições, incluindo ane-
xos e notas, que, entretanto, não foram objecto de alteração, 
constantes do CCT, cuja publicação está inserta no Boletim 
do Trabalho e Emprego, n.º 1, de 8 de janeiro de 2020.

ANEXO II 

Condições específicas 

Trabalhadores de apoio

Carreira:
1- A carreira de trabalhador com a profissão de ajudante 

de acção directa desenvolve-se pelas categorias de 3.ª, 2.ª, 
1.ª e principal.

2- A carreira de trabalhador com a profissão de ajudante de 
acção educativa, de ajudante de estabelecimento de apoio a 
crianças deficientes e de auxiliares de acção médica desen-
volve-se pelas categorias de 3.ª, 2.ª e 1.ª

3- Constitui requisito de promoção a ajudante de acção di-
recta de 2.ª, 1.ª e principal, a ajudante de acção educativa de 
2.ª e 1.ª, a ajudante de estabelecimento de apoio a crianças 
deficientes de 2.ª e 1.ª e a auxiliar de acção médica de 2.ª e 
1.ª a prestação de cinco anos de bom e efectivo serviço na 
categoria imediatamente anterior.

4- A promoção a ajudante de acção directa principal, para 
além do requisito a que alude o número 3, depende ainda 
da titularidade de certificado de qualificação profissional de 
nível 2 do QNQ, correspondente ao referencial de formação 
relativo a assistente familiar e de apoio à comunidade e ao 
relativo a agente em geriatria, com os códigos de referencial 
de formação 762190 e 7621991.

5- A promoção a que se refere o número anterior apenas 
operará a partir de 1 de janeiro de 2021 e abrangerá os tra-
balhadores que a essa data preencham os requisitos a que se 
refere o número anterior.

6- (Anterior número 3.)
7- (Anterior número 4.)

ANEXO III 

Enquadramento das profissões em níveis de 
qualificação

(...)
5- Profissionais qualificados
5.1- Administrativos

(...)

5.2- Produção
(...)

5.3- Outros
Ajudante de acção directa principal
(Ajudante de farmácia) 
(...)

ANEXO IV

Enquadramento das profissões e categorias 
profissionais em níveis de remuneração

(...)
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Nível XI 

Ajudante de acção directa principal
(Ajudante de farmácia do 3.º ano (residual))
(...)

Nível XIII 

(...)
(Amassador) 
Auxiliar de acção médica de 1.ª
(Auxiliar de actividades ocupacionais com cinco anos de 

bom e efectivo serviço)
(...)

Nível XIV 

(...)
Auxiliar de acção médica de 2.ª
(...)

Nível XV 

(...)
Auxiliar de acção médica de 3.ª
(...)

ANEXO V

Tabela de retribuições mínimas

(De 1 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020) 

Tabela A

Nível RM

1 1 231,00 €

2 1 148,00 €

3 1 082,00 €

4 1 032,00 €

5 990,00 €

6 925,00 €

7 875,00 €

8 825,00 €

9 777,00 €

10 727,00 €

11 687,00 €

12 681,00 €

13 667,00 €

14 657,00 €

15 647,00 €

16 643,00 €

17 639,00 €

18 635,00 €

                                                                                                                      

Tabelas  B
  

1- Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 
secundário profissionalizado, com licenciatura

2- Professores dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 
secundário profissionalizado, com bacharelato

   
Níveis Anos de serviço Valores em euros  Valores em euros

I  26 ou mais 3 052 2 511 
II De 23 a 25 2 402 2 310
III De 20 a 22 2 051 1 936 
IV De 16 a 19 1 933 1 870 
V De 13 a 15 1 870 1 721 
VI De 9 a 12 1 721 1 484
VII De 4 a 8 1 484 1 370 
VIII De 0 a 3 1 002 1 002
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3- Outros professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário:

Níveis  Grau académico/anos e serviço  Valores 
em euros

I Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, profissionalizado, sem grau 
superior e com 20 ou mais anos de serviço 1 745

II Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, profissionalizado, sem grau 
superior e mais de 15 anos 1 488

III Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com 
habilitação própria, de grau superior e mais de 10 anos 1 398 

IV Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, profissionalizado, sem grau 
superior e mais de 10 anos 1 359

V Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com 
habilitação própria, de grau superior mais de 5 anos 1 218 

 VI Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário com mais de 25 anos 1 203 

VII Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com 
habilitação própria, sem grau superior e mais de 10 anos 1 164 

VIII

Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com 
habilitação própria, de grau superior
Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, profissionalizado, sem grau 
superior e mais de 5 anos 
Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário com mais de 20 anos 

1 146

IX Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário com mais de 15 anos 1 089                           

 X

Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, profissionalizado, sem grau 
superior
Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com 
habilitação própria, sem grau superior e mais de 5 anos
Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário com mais de 10 anos 

 968

XI Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos ensino básico e ensino secundário com mais de 5 anos 847   

XII Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com 
habilitação própria, sem grau superior  825   

XIII Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário 772

4- Educadores de infância e professores com licenciatura 
profissionalizados

5- Educadores de infância e professores do ensino básico 
com habilitação    

Níveis Anos de serviço Valores em euros Valores em euros
I 26 ou mais 2 567 2 512
II De 23 a 25 1 943 1 898
III De 20 a 22 1 824 1 776
IV De 16 a 19 1 662 1 618
V De 13 a 15 1 491 1 459
VI De  9 a 12 1 411 1 356
VII De  4 a  8 1 155 1 106
VIII De  1 a  3 1 001 979
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6- Restantes educadores e professores sem funções docentes, com funções educativas  

Níveis Grau académico/anos de serviço Valores em 
euros 

I
Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 26 anos 
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complemen-
tar e mais de 26 anos 

1 218 

II Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 26 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 26 anos 1 160 

III 

Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 25 anos 
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complemen-
tar e mais de 25 anos 
Professores com grau superior e mais de 25 anos 

1 145

IV

Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 20 anos
Professores com 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso comple-
mentar e mais de 20 anos
Professores com grau superior e mais de 20 anos 
Educadores de estabelecimento com grau superior e mais de 25 anos
Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 25 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 25 anos 

1 086

V

Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 15 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complemen-
tar e mais de 15 anos 
Professores com grau superior e mais de 15 anos
Educadores de estabelecimento com grau superior e mais de 20 anos 
Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 20 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 20 anos
Professores sem grau superior e mais de 25 anos
Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 25 anos 

967

VI 

Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 10 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complemen-
tar e mais de 10 anos
Professores com grau superior e mais de 10 anos
Educadores de estabelecimento com grau superior e mais de 15 anos
Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 15 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 15 anos
Professores sem grau superior e mais de 20 anos
Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 20 anos 

874

VII 

Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 5 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complemen-
tar e mais de 5 anos 
Professores com grau superior e mais de 5 anos
Educadores de estabelecimento com grau superior e mais de 10 anos
Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 10 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 10 anos
Professores sem grau superior e mais de 15 anos 
Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 15 anos

771

VIII 

Educadores de estabelecimento com grau superior 
Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 5 anos
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 5 anos
Professores sem grau superior e mais de 10 anos 
Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 10 anos

 727
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Porto, 19 de novembro de 2020.

Pela Confederação Nacional das Instituições de Solida-
riedade - CNIS:

José Macário Correia, Roberto Rosmaninho Mariz, Hen-
rique Manuel de Queirós Pereira Rodrigues, mandatários 
com poderes para o acto.

Pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhado-
res em Funções Públicas e Sociais - FNSTFPS:

Elisabete dos Santos Costa Gonçalves, Maria Helena 
Graça Freitas Martins, mandatários com poderes para o 
acto.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que são constituintes 
da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em 
Funções Públicas e Sociais - FNSTFPS, os seguintes sindi-
catos:

 Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e So-
ciais do Norte - STFPSN.

Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e So-
ciais do Centro - STFPSC.

Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e So-
ciais do Sul e Regiões Autónomas - STFPSSRA.

Depositado em 21 de dezembro de 2020, a fl. 145 do li-
vro n.º 12, com o n.º 8/2021, nos termos do artigo 494.º do 
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro.

Acordo coletivo entre a LACTICOOP - União de 
Cooperativas de Produtores de Leite de Entre Dou-
ro e Mondego, UCRL e outra e o Sindicato dos Pro-
fissionais de Lacticínios, Alimentação, Agricultura, 
Escritórios, Comércio, Serviços, Transportes Rodo-
viários, Metalomecânica, Metalurgia, Construção 

Civil e Madeiras - Revisão global

Cláusula prévia

Âmbito da revisão

A presente revisão altera a convenção publicada nos Bo-
letins do Trabalho e Emprego, n.º 45, de 8 de dezembro de 
2018 e n.º 30, de 15 de agosto de 2019.

CAPÍTULO I

Área, âmbito e vigência

Cláusula 1.ª

Área e âmbito

1- O presente acordo coletivo de trabalho, adiante designa-
do por ACT, aplica-se em todo o território nacional, obriga, 
por um lado, a LACTICOOP - União de Cooperativas de 
Produtores de Leite de Entre Douro e Mondego, UCRL e a 
LACTICOOP SGPS - Unipessoal, L.da e por outro, os traba-
lhadores ao serviço daquelas empresas e representados pelo 
Sindicato dos Profissionais de Lacticínios, Alimentação, 
Agricultura, Escritórios, Comércio, Serviços, Transportes 
Rodoviários, Metalomecânica, Metalurgia, Construção Civil 
e Madeiras. 

IX 

Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e curso complemen-
tar
Professores com grau superior 
Professores sem grau superior e mais de 5 anos
Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 5 anos 

701 

X 

Educadores de infância sem curso, com diploma
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma
Professores sem grau superior 
Educadores de estabelecimento sem grau superior 
Professores do 1.º ciclo do ensino básico, com diploma para as povoações rurais 
Professores autorizados do 1.º ciclo do ensino básico 
Educadores de infância autorizados

639
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