Regulamentação Coletiva para os
trabalhadores da ERSAR
PREÂMBULO
A Constituição da República Portuguesa consagra no artigo 56.º o direito de contratação coletiva,
ao estabelecer que "compete às associações sindicais exercer o direito de contratação coletiva,
o qual é garantido nos termos da lei".
Nesta linha, os Estatutos da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR),
aprovados pela Lei n.º 10/2014, de 6 de março, estabelecem que a ERSAR pode ser parte em
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
A ERSAR integra trabalhadores que, por força do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 10/2014, de 6 de
março, transitaram do mapa pessoal da ERSAR, I.P. (instituto público) para o mapa de pessoal da
ERSAR (entidade administrativa independente), mantendo o respetivo vínculo jurídico de
trabalho em funções públicas e demais direitos, bem como trabalhadores contratados ao abrigo
do contrato individual de trabalho. A todos estes trabalhadores se aplica o regime jurídico do
contrato individual de trabalho, em conformidade com o disposto no n.º 4 do citado preceito, no
artigo 40.º dos Estatutos da ERSAR e no artigo 32.º da Lei n.º 67/2013, de 28 de Agosto ("LeiQuadro das Entidades Reguladoras").
Neste contexto, afigura-se importante salvaguardar e clarificar, através de contratação coletiva,
os direitos e deveres dos trabalhadores necessários à prossecução da sua atividade, permitindo
uma maior conciliação da vida pessoal e familiar com a vida profissional e elevando os níveis de
motivação no desempenho das suas funções, podendo-se apontar dois grandes objetivos:
▪

Salvaguarda dos direitos e deveres de todos os trabalhadores, quer com vínculo de
emprego público, quer com contrato individual de trabalho, independentemente do
Conselho de Administração que se encontre em funções;

▪

Melhoria das condições remuneratórias e de progressão na carreira, bem como as
condições de trabalho, tendo sobretudo presente a realidade de outras entidades
reguladoras independentes.
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CAPÍTULO I - Âmbito pessoal e territorial, vigência, denúncia e revisão e
comparticipação voluntária nos encargos da negociação coletiva
Cláusula 1.ª

Âmbito pessoal e territorial

1. O presente acordo de empresa, adiante designado por Acordo, obriga, por um lado, a
ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e, por outro lado,
os trabalhadores ao seu serviço representados pelo SINDETELCO - Sindicato Democrático
dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços.
2. Este acordo aplica-se em todo o território nacional e nas deslocações ao estrangeiro, com
ressalva das normas específicas acordadas entre a ERSAR e os trabalhadores em virtude
destas deslocações.
3. O presente acordo aplica-se aos trabalhadores da ERSAR com contrato individual de
trabalho e aos trabalhadores com vínculo de emprego público, legalmente representados
pelo SINDETELCO e aos demais trabalhadores da ERSAR que a ele venham a aderir por
escrito.
4. As partes estimam ficar potencialmente abrangidos por este Acordo - 1 entidade
empregadora e 80 trabalhadores.
Cláusula 2.ª

Vigência e sobrevigência

1. O presente Acordo entra em vigor na data da sua publicação no Boletim do Trabalho e
Emprego, vigorando pelo prazo de trinta e seis (36) meses.
2. A tabela salarial e as cláusulas com expressão pecuniária vigoram por um período mínimo
de 12 meses, de janeiro a dezembro de cada ano civil.
3. Decorrido o prazo de vigência referido no número 1, aplica-se o seguinte regime:
a) Não tendo havido denúncia, o Acordo renova-se automaticamente por iguais
períodos de trinta e seis (36) meses.
b) Havendo denúncia, o Acordo mantém-se em regime de sobrevigência durante o
período em que decorre a negociação, incluindo conciliação, mediação ou
arbitragem voluntária, ou no mínimo durante 12 meses.
c) Sempre que se verifique uma interrupção da negociação, incluindo conciliação,
mediação ou arbitragem voluntária, por um período superior a trinta (30) dias, o
prazo de sobrevigência suspende-se.
4. Para efeitos das alíneas b) e c), o prazo de sobrevigência não pode exceder o prazo de 18
meses.
5. O presente Acordo não poderá ser denunciado pelas partes outorgantes antes de
decorridos 32 meses após a sua entrada em vigor ou a sua renovação, exceto a tabela
salarial e cláusulas com expressão pecuniária, que poderão ser denunciadas decorridos
10 meses de vigência.
6. O processo de revisão segue os termos previstos na lei, devendo as partes empenharemse no sentido da sua conclusão no prazo de 3 meses.
Cláusula 3.ª

Comparticipação voluntária nos encargos da negociação coletiva
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1. Os trabalhadores não filiados nas associações sindicais subscritoras do presente acordo,
e que a ele adiram voluntariamente, deverão contribuir nos encargos da negociação
coletiva.
2. O montante da contribuição no referido acordo estabelece-se em 0,50% do vencimento
mensal, a descontar diretamente pela ERSAR.
3. Como início do pagamento estabelece-se o prazo de um mês a contar da data de adesão.
4. O montante recebido a título de contribuição dos encargos de negociação do Acordo será
entregue à associação sindical subscritora.

CAPÍTULO II - Direitos, deveres e garantias das partes
Cláusula 4.ª

Deveres da ERSAR

1. São deveres da ERSAR:
a) Cumprir as disposições deste acordo, dos regulamentos e da Lei;
b) Tratar os trabalhadores com correção e urbanidade;
c) Proporcionar e manter boas condições de trabalho, designadamente em matéria
de salubridade, higiene e segurança;
d) Pagar pontualmente a retribuição na forma devida;
e) Proporcionar a todos os trabalhadores os meios adequados ao desenvolvimento
da sua formação geral e técnico-profissional, estabelecendo condições de
resposta adequada às necessidades de formação, tendo em conta as
disponibilidades orçamentais e acompanhando com especial interesse os
trabalhadores que iniciem o exercício de uma nova função, proporcionando-lhes
todos os elementos, informação e esclarecimentos necessários;
f) Proporcionar aos trabalhadores proteção e assistência jurídica em relação a
terceiros, quando dela careçam, por atos ou omissões resultantes do exercício
das respetivas funções;
g) Facultar a consulta do processo individual sempre que o trabalhador ou o seu
representante, devidamente credenciado, o solicite;
h) Emitir, a solicitação dos trabalhadores, em qualquer altura e mesmo após a
cessação do contrato, certificados de trabalho de que conste a antiguidade,
funções ou cargos desempenhados, bem como outras referências relativas à
situação profissional;
i) Não se opor nem de qualquer forma impedir o exercício de cargos em estruturas
de representação coletiva dos trabalhadores;
j) Publicar internamente e divulgar, pelos meios eletrónicos disponíveis, este
acordo aos trabalhadores;
k) Colocar à disposição dos trabalhadores e suas organizações representativas
devidamente autorizadas, salas para reuniões, locais e quadros para afixação de
informações sindicais e outras de interesse para os trabalhadores;
l) Enviar à associação sindical signatária deste Acordo e a pedido da mesma o
produto das quotizações descontadas aos trabalhadores nos termos da lei da
cobrança das cotizações sindicais;
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m) Levar em consideração as anomalias de serviço apontadas pelos trabalhadores,
individual ou coletivamente, que afetem ou possam vir a afetar
significativamente a segurança e a eficiência que a ERSAR se obriga a prestar;
n) Atribuir a cada trabalhador funções compatíveis com as suas competências, nos
termos da lei;
o) Respeitar os tempos de descanso dos trabalhadores, quer na fixação de prazos,
quer nas comunicações realizadas através de telefone, e-mail ou outras formas
de contacto, de forma a permitir e fomentar a articulação da vida pessoal e
familiar com a vida profissional.
2. São, ainda, deveres da ERSAR perante o trabalhador, quando em deslocação em serviço
ocorra qualquer acidente com viaturas desta entidade, ou do próprio trabalhador,
quando previamente autorizado:
a) Garantir a assistência judiciária ao trabalhador;
b) Assumir a responsabilidade civil no que se refere aos danos causados à ERSAR ou a
terceiros.
3. O disposto no número anterior não se aplica aos casos de a viatura não estar a ser
legitimamente utilizada, o condutor ter atuado com dolo ou negligência grave e, ainda,
no caso de embriaguez ou estado análogo.
Cláusula 5.ª

Garantias dos trabalhadores

1. De forma a salvaguardar as garantias dos trabalhadores, é proibido à ERSAR:
a) Opor-se, por qualquer forma, a que os trabalhadores exerçam os seus direitos, bem
como despedi-lo, aplicar-lhes sanções ou tratá-lo desfavoravelmente por causa desse
exercício;
b) Diminuir a retribuição do trabalhador direta ou indiretamente, salvo nos casos
previstos na lei e neste acordo;
c) Mudar o trabalhador para categoria/grupo funcional inferior, salvo nos casos
previstos na lei e neste acordo;
d) Transferir o trabalhador para outro local de trabalho, salvo nos casos previstos neste
acordo ou na Lei;
e) Exigir que o trabalhador se mantenha conectado durante os seus períodos de
descanso;
f) Fazer cessar o contrato e readmitir o trabalhador, mesmo com o seu acordo, havendo
o propósito de o prejudicar em direitos ou garantias decorrentes da antiguidade.
g) Limitar a livre expressão dos trabalhadores.
Cláusula 6.ª

Deveres dos trabalhadores

1. Sem prejuízo de outras obrigações, o os trabalhadores devem:
a) Cumprir as disposições do presente acordo, dos regulamentos e da Lei.
b) Abster-se de praticar quaisquer atos ou omissões suscetíveis de prejudicar o bom
nome ou a prossecução da missão da ERSAR;
c) Realizar o trabalho com zelo e diligência;
d) Respeitar e tratar o empregador, os superiores hierárquicos, os colegas de trabalho
e as pessoas que se relacionem com a empresa com urbanidade e probidade;
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e) Participar de modo diligente em ações de formação profissional que lhe sejam
proporcionadas pelo empregador;
f) Cumprir as ordens do empregador relativas à execução e disciplina do trabalho, bem
como à segurança e saúde no trabalho, que não se mostrem contrárias aos seus
direitos e garantias;
g) Zelar pelo bom estado de conservação e funcionamento das instalações, materiais e
equipamentos que lhe estejam confiados;
h) Não utilizar os bens relacionados com o trabalho que lhe forem confiados pelo
empregador para outros fins que não seja para a atividade da ERSAR;
i) Atuar no exercício das suas funções com isenção e independência;
j) Guardar sigilo profissional quanto a assuntos de serviço, exceto quando por lei ou
determinação superior forem autorizados a revelar factos de que tomem
conhecimento no exercício das suas funções, ou quando estiver em causa a defesa
do próprio trabalhador em processo disciplinar ou judicial;
k) Comparecer ao serviço com pontualidade e assiduidade;
l) Dar conhecimento, através da linha hierárquica, das deficiências que se verifiquem e
que afetem o regular funcionamento dos serviços;
m) Ter para com os restantes trabalhadores as atenções e respeito a que têm direito,
prestando-lhes, em matéria de serviço, os conselhos e ensinamentos de que
necessitem ou solicitem;
n) Promover ou executar os atos tendentes à melhoria da produtividade da ERSAR;
o) Informar a entidade, em tempo útil, dos dados necessários à atualização permanente
do seu processo individual.
2. Quando o trabalhador considere que as ordens referidas na alínea f) do número anterior
se mostram contrárias aos seus direitos e garantias, pode solicitar a sua confirmação por
escrito.
Cláusula 7.ª

Deveres específicos dos trabalhadores em
funções de chefia

1. Os trabalhadores em exercício de funções de chefia têm ainda os seguintes deveres
específicos:
a) Promover a eficiência e racionalização dos serviços, adotando ou propondo as
medidas adequadas;
b) Coordenar os vários serviços que superintendam e cooperar com os demais
trabalhadores em exercício de funções de chefia no sentido de que os objetivos da
ERSAR sejam prosseguidos com eficácia e economia de meios;
c) Planear e programar as respetivas atividades e promover a distribuição das tarefas
pelos trabalhadores seus subordinados, segundo padrões de equilíbrio relativo;
d) Velar para que o trabalho dos seus subordinados seja executado com zelo e
diligência;
e) Dar seguimento em tempo útil a todas as petições que lhe forem apresentadas;
f) Tratar com urbanidade os trabalhadores sob a sua orientação.
Cláusula 8.ª

Reclamações ou exposições

1. Os trabalhadores podem apresentar reclamações, exposições ou consultas, verbais ou
por escrito, junto do correspondente superior hierárquico.
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2. O superior hierárquico pode solicitar que as reclamações, exposições ou consultas
verbais sejam reduzidas a escrito.
3. As reclamações, exposições e consultas são apreciadas por quem tiver competência,
devendo ser dada resposta ao trabalhador no prazo máximo de 30 dias úteis.
4. Decorrido o prazo referido no número anterior sem que seja dada resposta ou, sendo
dada, o trabalhador não se conforme com a mesma, pode este dirigir-se, por escrito,
diretamente ao Conselho de Administração, que deve responder ao trabalhador no prazo
máximo de 30 dias úteis.
5. O prazo de 30 dias úteis estabelecidos nos números anteriores aplicam-se, igualmente,
às reclamações ou exposições apresentadas pela associação sindical.

Cláusula 9.ª Incompatibilidades
A adoção do regime do contrato individual de trabalho não dispensa os requisitos e as
limitações decorrentes da prossecução do interesse público, nos termos melhor
especificados em sede de regulamento interno.

CAPÍTULO III - Carreiras e remunerações
Cláusula 10.ª Carreiras, categorias, níveis de progressão e funções
As carreiras, as categorias, os níveis de progressão, a definição de funções e o respetivo
enquadramento são os que constam do Regulamento de Carreiras e Remunerações da
ERSAR.

CAPÍTULO IV - Admissão de pessoal e contratação
O recrutamento e a seleção de trabalhadores segue procedimento próprio definido no
Regulamento de Recrutamento e Seleção de Pessoal.
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CAPÍTULO V - Alteração da situação profissional e mobilidade
Cláusula 11.ª

Situações abrangidas

Para além de outros casos previstos neste acordo, a alteração da situação profissional
pode verificar-se por evolução da carreira profissional, mudança do grupo funcional,
mudança do local de trabalho, exercício de funções de chefia.

Cláusula 12.ª

Funções desempenhadas

1. Os trabalhadores abrangidos por este acordo exercem, as funções correspondentes ao
grupo funcional em que estão integrados.
2. A atividade inerente ao grupo funcional em que o trabalhador está integrado compreende
as funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador
detenha a qualificação profissional adequada e não impliquem desvalorização
profissional.
3. Para efeitos do número anterior consideram-se afins ou funcionalmente ligadas,
designadamente as atividades compreendidas no mesmo grupo funcional ou as que se
encontram numa relação de complementaridade funcional.
4. A ERSAR deve proporcionar a formação profissional adequada ao exercício das funções
referidas no número anterior quando o exercício destas funções exija especiais
qualificações.

Cláusula 13.ª

Mobilidade funcional

1. A ERSAR pode, quando o seu interesse o exija, encarregar temporariamente o trabalhador,
até ao limite de um ano, de funções não compreendidas no seu grupo funcional, desde
que não haja diminuição da retribuição, nem modificação substancial da posição do
trabalhador.
2. O exercício de funções superiores ao grupo funcional do trabalhador, nomeadamente por
substituição, não confere o direito ao ingresso nesse grupo, não podendo o trabalhador
opor-se a retomar as funções próprias do seu grupo funcional logo que cesse a
necessidade da sua permanência naquelas funções.
3. O exercício de funções diferentes das do grupo funcional do trabalhador cessará
automaticamente com o decurso do prazo previsto no n.º 1, retomando o trabalhador as
funções do seu grupo funcional, salvo acordo em contrário entre o trabalhador e a ERSAR.
4. Quando às funções temporariamente desempenhadas, nos termos do n.º 1 e do nº 2,
corresponder tratamento mais favorável, durante o período de exercício dessas funções
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que se mantenha por um período superior a 30 dias seguidos, o trabalhador terá direito,
caso o seu vencimento seja inferior, a um subsídio igual à diferença entre a sua
remuneração mensal e a que receberia se lhe fosse atribuída a posição salarial inicial
desse grupo funcional, ou ao limite mínimo definido no anexo ao Regulamento de
Organização Interna e dos Cargos Dirigentes da ERSAR, caso a substituição temporária
ocorra no âmbito destes cargos.

Cláusula 14.ª

Mudança de grupo funcional

1. O trabalhador só pode ser colocado em grupo funcional diferente daquele para que foi
contratado desde que obtido o seu acordo, exceto quando a mudança resulte de evolução
profissional prevista no regulamento de carreiras e remunerações que constitui o anexo I
ao presente acordo, ou quando se verifique alguma das seguintes situações:
a) Reclassificação;
b) Recolocação;
c) Reconversão.
2. A reclassificação consiste na atribuição ao trabalhador de funções que integrem outro
grupo funcional, decorrente da limitação ou incapacidade definitiva do mesmo para o
desempenho das funções próprias do seu grupo funcional.
3. A recolocação consiste na afetação transitória do trabalhador a posto de trabalho
diferente, em razão da limitação temporária das suas aptidões profissionais.
4. A reconversão consiste na alteração do conjunto de tarefas atribuídas a um trabalhador,
em virtude da introdução de novas tecnologias, reorganização do trabalho, extinção ou
redimensionamento dos serviços, com atribuição de novo grupo funcional.
5. Nas situações em que a mudança de grupo profissional decorra de limitação ou
incapacidade definitiva, esta só poderá ocorrer suportada por parecer de médico
especialista em saúde e higiene no trabalho.

Cláusula 15.ª

Cargos Dirigentes

1. Os cargos dirigentes, dada a sua especificidade, são exercidos, mediante a celebração de
um contrato em regime de comissão de serviço, sendo a designação efetuada pelo
conselho de administração.
2. Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 3 do artigo. 32º da Lei n.º 67/2013, de
28 de agosto, Lei Quadro das Entidades Reguladoras (LQER), a designação faz-se após ser
desencadeado um processo de recrutamento de Dirigentes, devidamente publicitado,
com requisitos e critérios de avaliação claramente definidos, de modo a garantir a
igualdade de condições e oportunidades dos candidatos.
3. A comissão de serviço tem a duração de três anos, podendo, por decisão fundamentada
do Conselho de Administração, ser renovada uma única vez e por igual período.
4. Nos termos do disposto no número anterior, uma vez atingido o período máximo da
comissão de serviço, será necessariamente realizado um procedimento concursal,
podendo o dirigente cessante voltar a concorrer.
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5. A comissão de serviço poderá ser dada por finda durante a sua vigência, a todo o tempo,
por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante a observância do aviso prévio
legalmente determinado.
6. A cessação de funções de Dirigente, por qualquer das razões previstas nos n.os 3, 4 e 5,
determina o regresso do trabalhador às funções próprias do seu grupo funcional de
origem, caso pertença ao mapa de pessoal da ERSAR, com contagem do tempo de
exercício daquelas funções para efeitos de progressão na sua carreira profissional.
7. O exercício de funções de Dirigente, em comissão de serviço, fica sujeito a acordo escrito
assinado por ambas as partes e contendo as seguintes indicações:
a) Identificação dos outorgantes;
b) Cargo a desempenhar com menção expressa do regime de comissão de serviço;
c) Grupo funcional a que o trabalhador regressa, no caso deste pertencer ao mapa
de pessoal da ERSAR.

CAPÍTULO VII - Da prestação e duração do trabalho
SECÇÃO I
Do modo de prestação do trabalho
Cláusula 16.ª

Competência da ERSAR

1. Dentro dos limites da lei, do contrato de trabalho e das normas do presente acordo,
compete à ERSAR fixar os termos em que deve ser prestado o trabalho.
2. O conselho de administração, sempre que as condições de trabalho o justifiquem, poderá
elaborar, dentro dos limites fixados no número anterior, os regulamentos internos onde
constem as normas de prestação, organização e disciplina do trabalho.
3. O conteúdo dos regulamentos referidos no número anterior será publicitado pela ERSAR
no seu site, de forma que os trabalhadores possam a todo o tempo tomar deles inteiro
conhecimento nas situações e nos termos legalmente previstos.

SECÇÃO II
Local de trabalho
Cláusula 17.ª

Local de trabalho

Considera-se local de trabalho não apenas aquele em que este é materialmente
executado, mas ainda o local onde se situem as instalações da ERSAR e onde o
trabalhador exerça funções com carácter de predominância e regularidade.

Cláusula 18.ª

Transferência para outro local de trabalho
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1. A ERSAR, salvo acordo expresso, só pode transferir o trabalhador para outro local de
trabalho se essa transferência não causar prejuízo sério ao trabalhador ou se resultar da
mudança total ou parcial do serviço onde aquele desempenhar funções.
2. As despesas diretamente impostas pela transferência, no âmbito do número 1 desta
cláusula e no caso desta ocorrer para fora do distrito de Lisboa são suportadas pela
ERSAR.

Cláusula 19.ª

Deslocação em serviço

1. Entende-se por deslocação em serviço a realização temporária de trabalho fora do local
de trabalho.
2. O pessoal em regime de deslocação em serviço tem direito a ajudas de custo nas
condições e montantes mínimos estabelecidos no regulamento de ajudas de custo
referente a deslocações aprovado pelo conselho de administração e que em cada
momento se encontra em vigor.

SECÇÃO III
Duração do trabalho
Cláusula 20.ª

Duração semanal do trabalho

O período normal de trabalho é de 35 (trinta e cinco) horas por semana.
Cláusula 21.ª

Duração diária do trabalho

O período normal de trabalho é de 7 (sete) horas por dia.

Cláusula 22.ª

Semana de trabalho e descanso semanal

1. A semana de trabalho é de cinco dias.
2. Os trabalhadores da ERSAR têm direito a um dia de descanso semanal, acrescido de um
dia de descanso complementar que coincidem com o domingo e o sábado,
respetivamente.
Cláusula 23.ª

Intervalos de descanso e repouso

1. Sem prejuízo do disposto no regime de horário específico, o período de trabalho diário
deve ser interrompido por um intervalo de descanso não inferior a 30 minutos, nem
superior a duas horas, destinado ou não a refeição, de modo a que os trabalhadores não
prestem mais de cinco horas de trabalho consecutivas.
2. Entre dois períodos normais de trabalho diários consecutivos há um período de repouso
de duração não inferior a doze horas.

Cláusula 24.ª

Período de funcionamento e horário de trabalho
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O período normal de funcionamento dos serviços da ERSAR será fixado pelo Conselho de
Administração, sem prejuízo do período normal de trabalho fixado nas cláusulas 25.ª e
26.ª.
Cláusula 25.ª

Horário de trabalho

1. Entende-se por horário de trabalho a determinação das horas de início e do termo do
período normal de trabalho diário ou dos respetivos limites, bem como dos intervalos de
descanso.
2. Dentro dos condicionalismos previstos neste acordo, compete à ERSAR estabelecer o
horário de trabalho do pessoal ao seu serviço.
3. Cumprindo o formalismo legal, a alteração do horário atribuído a um trabalhador, salvo
razões imperiosas de serviço, deve ser-lhe comunicada com a antecedência mínima de
uma semana e verificar-se após o descanso semanal.
4. Na organização dos horários de trabalho do pessoal ao seu serviço, poderá a ERSAR
adotar uma ou, simultaneamente, mais de uma das seguintes modalidades:
a) Horário regular - aquele que, exigindo o cumprimento da duração semanal de
trabalho, se reparte por dois períodos diários, com horas de entrada e de saída
fixas, separadas por um intervalo de descanso;
b) Horário flexível - aquele que permite aos trabalhadores gerirem os tempos de
trabalho e a sua disponibilidade, escolhendo as horas de entrada e saída,
observadas as permanências obrigatórias nos períodos das plataformas fixas.

Cláusula 26.ª

Horários específicos

1. Aos trabalhadores-estudantes podem ser fixados, nos termos da lei, horários de trabalho
adequados à frequência das aulas e às inerentes deslocações para os respetivos
estabelecimentos de ensino.
2. O conselho de administração pode, a requerimento dos interessados, autorizar a prática
de outros horários específicos, como o regime de trabalho a meio tempo ou outros
regimes de trabalho a tempo parcial, ou ainda a prestação de trabalho domiciliário ou de
teletrabalho, sempre que circunstâncias relevantes relacionadas com a natureza das
atividades desenvolvidas o justifiquem, e nomeadamente aos:
a) Trabalhadores com filhos de idade inferior a 12 anos;
b) Trabalhadores que tenham a seu cargo familiares incapacitados;
c) Trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida.

Cláusula 27.ª

Registo de assiduidade e pontualidade

A ERSAR procederá ao registo de assiduidade e pontualidade do seu pessoal.
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Cláusula 28.ª

Isenção de horário de trabalho

1. Os trabalhadores providos em cargos de chefia, ou que exerçam funções de inspeção ou
fiscalização, ou de apoio aos titulares desses cargos, poderão ser isentos de horário de
trabalho, desde que deem o seu acordo na forma escrita.
2. Poderão igualmente ser isentos de horários de trabalho os trabalhadores que executem
trabalhos preparatórios ou complementares que, pela sua natureza, só possam ser
efetuados fora dos limites dos horários normais de trabalho.
3. Os trabalhadores isentos de horário de trabalho não estão sujeitos aos limites máximos
dos períodos normais de trabalho, nem dispensados do dever geral de assiduidade, mas
a isenção não prejudica o direito aos períodos e dias de descanso semanal e
complementar e aos feriados obrigatórios.
4. Os trabalhadores que exerçam funções de direção poderão renunciar à retribuição
especial inerente à isenção de horário de trabalho.

SECÇÃO V Trabalho suplementar
Cláusula 29.ª

Noção

1. Considera -se trabalho suplementar todo aquele que, por expressa e prévia
determinação superior, for prestado:
a) Fora do período normal de trabalho diário;
b) Nos casos de horário flexível, para além do número de horas a que o trabalhador
se encontra obrigado no período de aferição mensal.
2. Não se compreende na noção de trabalho suplementar:
a) O trabalho prestado por trabalhadores isentos de horário de trabalho em dia
normal de trabalho, salvo quando o mesmo, apurado em média mensal,
ultrapassar o número de horas estabelecido no n.º 4 da cláusula 42.ª como base
de cálculo do valor do subsídio de isenção;
b) O trabalho prestado para compensar suspensões de atividade de duração não
superior a 48 horas seguidas ou interpoladas por um dia de descanso ou feriado,
quando haja acordo entre a ERSAR e os trabalhadores;
c) A formação profissional, ainda que realizada fora do horário de trabalho, desde
que não exceda duas horas diárias.

Cláusula 30.ª

Casos em que é permitida a prestação de
trabalho suplementar

1. Só é admitida a prestação de trabalho suplementar quando as necessidades do serviço
imperiosamente o exigirem, em virtude da acumulação anormal de trabalho, da urgência
na realização de tarefas especiais, em caso de força maior, ou quando se torne
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indispensável para prevenir ou reparar prejuízos graves para o normal funcionamento da
ERSAR.
2. Salvo o disposto no número seguinte, os trabalhadores não podem recusar-se ao
cumprimento de trabalho suplementar se o mesmo for comunicado com aviso prévio
superior a 24 h.
3. Os trabalhadores estão dispensados de prestar trabalho suplementar desde que
invoquem motivos atendíveis, nomeadamente relacionados com doença crónica
comprovada, condições particulares de deficiência de que sejam portadores, situação de
gravidez e guarda de filhos com idade inferior a 12 meses ou que, sendo portadores de
deficiência, careçam de acompanhamento do progenitor.
4. O trabalhador-estudante não é obrigado a prestar trabalho suplementar.

Cláusula 31.ª

Número máximo de horas de trabalho
suplementar

1. A prestação de trabalho suplementar fica sujeita, por trabalhador, aos seguintes limites:
a) 200 horas de trabalho por ano;
b) 2 horas por dia normal de trabalho;
c) Um número de horas igual ao período normal de trabalho nos dias de descanso
semanal obrigatório ou complementar e nos feriados;
d) Um número de horas igual a meio período normal de trabalho em meio dia de
descanso complementar;
e) Os limites fixados neste número podem, no entanto, ser ultrapassados quando
ocorra caso de força maior ou se torne indispensável para prevenir ou reparar
prejuízo grave para a ERSAR.

Cláusula 32.ª

Compensação de trabalho suplementar

1. A prestação de trabalho suplementar em dia útil, em dia de descanso semanal
complementar e em dia feriado dá direito a um descanso compensatório remunerado,
correspondente a 25 % das horas de trabalho suplementar realizado.
2. O descanso compensatório vence-se quando perfizer um número de horas igual ao
período normal de trabalho diário e deve ser gozado num prazo a acordar com o
trabalhador que não pode exceder os 30 dias seguintes.
3. Por acordo entre a ERSAR e o trabalhador o descanso compensatório referido nos
números anteriores pode ser substituído por prestação de trabalho remunerado com
acréscimo não inferior a 100 %.
4. Nos casos de prestação de trabalho em dia de descanso semanal obrigatório, o
trabalhador terá direito a um dia de descanso compensatório remunerado, a gozar num
dos três dias úteis seguintes.
5. A ERSAR obriga-se a assegurar as despesas com o transporte do trabalhador, nas
situações em que, por motivo da prestação de trabalho suplementar, não haja
possibilidade para utilização de transporte público coletivo.
6. O trabalho suplementar prestado em dia de descanso semanal obrigatório,
complementar e feriado, será remunerado em frações mínimas de duas horas, exceto a
fração inicial que será de quatro horas, sendo o tempo necessário à deslocação do
trabalhador para a prestação do trabalho suplementar entre a sua residência e o local de
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trabalho e vice-versa considerado para contabilização das frações mínimas e remunerado
com base no valor da remuneração horária normal.
7. Não é exigível o pagamento de trabalho suplementar cuja prestação não tenha sido
prévia e expressamente determinada pela ERSAR.
8. Sempre que o trabalhador preste trabalho nos termos do n.º 1, terá direito a um subsídio
de refeição se o trabalho começado na parte da manhã se prolongar para além das 13
horas e a outro subsídio de refeição se se prolongar para além das 20 horas.

SECÇÃO VI
Cláusula 33.ª

Trabalho noturno

1. Considera-se noturno o trabalho prestado entre as 20 horas de um dia e as 8 horas do
dia seguinte.
2. O trabalho noturno será remunerado com o acréscimo de 25 % do valor hora a que dá
direito o trabalho equivalente durante o dia.
3. Os trabalhadores são dispensados da prestação do trabalho noturno:
a) Durante um período de 112 dias antes e depois do parto, dos quais pelo menos
metade antes da data previsível do parto;
b) Durante o restante período da gravidez, se for apresentado certificado médico
que ateste que tal é necessário para a sua saúde ou para o nascituro;
c) Durante todo o tempo que durar a amamentação, se for apresentado certificado
médico que ateste que tal é necessário para a sua saúde ou para a da criança;
d) Sempre que sejam portadores de deficiência ou doenças crónicas ou tenham
familiares descendentes com deficiência ou doenças crónicas ou ascendentes a
seu cargo;
e) A partir dos 55 anos de idade.
4. Os trabalhadores que prestam serviço noturno, contínua ou alternadamente, devem ser
submetidos a exame médico, repetido, pelo menos uma vez por ano, em ordem a
verificar se possuem condições físicas e mentais para o executar.
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SECÇÃO VII
Férias, feriados, faltas e licenças sem retribuição
SUBSECÇÃO I
Férias e feriados
Cláusula 34.ª

Férias

1. Aplica -se aos trabalhadores da ERSAR o regime jurídico das férias regulado pelas
disposições legais aplicáveis.
2. Não obstante o disposto no número anterior, o período anual de férias é de 22 dias úteis
remunerados;
3. O direito a férias é irrenunciável e o seu gozo efetivo não pode ser substituído, fora dos
casos expressamente previstos na lei e neste acordo, por qualquer compensação
económica ou outra, ainda que com o acordo do trabalhador.
4. O direito a férias reporta-se ao trabalho prestado no ano civil anterior e não está
condicionado à assiduidade ou efetividade do trabalhador, sem prejuízo do disposto na
Lei e no presente acordo.

Cláusula 35.ª

Feriados

1. Os trabalhadores da ERSAR têm direito a gozar os feriados legalmente obrigatórios,
bem como a terça-feira de Carnaval e o feriado municipal.
2. O feriado municipal será o correspondente ao da localização da sede da ERSAR.

SUBSECÇÃO II
Faltas
Cláusula 36.ª

Faltas

1. Falta é a ausência ao trabalho durante o período normal de trabalho a que está
obrigado.
2. Nos casos de ausência do trabalhador por períodos inferiores ao período normal de
trabalho a que está obrigado, os respetivos tempos serão adicionados para
determinação dos períodos de trabalho diário em falta.
3. Sempre que existirem dúvidas, aplica-se o normativo mais favorável ao trabalhador.

Cláusula 37.ª

Tipos de faltas

1. A falta pode ser justificada ou injustificada.
2. São consideradas faltas justificadas:
a) As dadas, durante 15 dias seguidos, por altura do casamento;
b) As motivadas por falecimento do cônjuge não separado judicialmente de pessoas e
bens, de pessoa que viva em união de facto, ou em economia comum nos termos
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previstos em legislação especial, parente ou afim do 1.º grau da linha reta, até cinco
dias consecutivos;
c) Até dois dias consecutivos, por falecimento de outro parente ou afim na linha recta ou
no 2.º grau da linha colateral.
d) As motivadas pela prestação de provas em estabelecimento de ensino, nos termos da
legislação aplicável;
e) A motivada por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto não imputável ao
trabalhador, nomeadamente observância de prescrição médica no seguimento de
recurso a técnica de procriação medicamente assistida, doença, acidente ou
cumprimento de obrigação legal;
f) A motivada pela prestação de assistência inadiável e imprescindível a filho, a neto ou a
membro do agregado familiar de trabalhador e nos termos seguintes:
i) Licença parental inicial:
(1) A mãe e o pai trabalhadores têm direito, por nascimento de filho, a licença
parental inicial de 120 ou 150 dias consecutivos, cujo gozo podem partilhar
após o parto, sem prejuízo dos direitos da mãe a que se refere o artigo
seguinte.
(2) O gozo da licença referida no número anterior pode ser usufruído em
simultâneo pelos progenitores entre os 120 e os 150 dias.
(3) A licença referida no (1) é acrescida em 30 dias, no caso de cada um dos
progenitores gozar, em exclusivo, um período de 30 dias consecutivos, ou dois
períodos de 15 dias consecutivos, após o período de gozo obrigatório pela mãe
a que se refere o número 2 termo seguinte.
(4) No caso de nascimentos múltiplos, o período de licença previsto nos números
anteriores é acrescido de 30 dias por cada gémeo além do primeiro.
(5) Em situação de internamento hospitalar da criança imediatamente após o
período recomendado de internamento pós-parto, devido a necessidade de
cuidados médicos especiais para a criança, a licença referida no n.º (1) é
acrescida do período de internamento, até ao limite máximo de 30 dias, sem
prejuízo do disposto nos n.os (3) e (4).
(6) Nas situações previstas no n.º (5) em que o parto ocorra até às 33 semanas
inclusive, a licença referida no n.º (1) é acrescida de todo o período de
internamento.
(7) Sem prejuízo do disposto no n.º (6), nas situações em que o parto ocorra até às
33 semanas inclusive a licença referida no n.º (1) é acrescida em 30 dias.
(8) Em caso de partilha do gozo da licença, a mãe e o pai informam os respetivos
empregadores, até sete dias após o parto, após o termo do período do
internamento referido nos n.os 5 e 6 ou do período de 30 dias estabelecido no
n.º (7), do início e termo dos períodos a gozar por cada um, entregando, para o
efeito, declaração conjunta ou, quando aplicável, declaração do outro
progenitor da qual conste que o mesmo exerce atividade profissional.
(9) O gozo da licença parental inicial em simultâneo, de mãe e pai que trabalhem
na mesma empresa, sendo esta uma microempresa, depende de acordo com o
empregador.
(10)Caso a licença parental não seja partilhada pela mãe e pelo pai, e sem prejuízo
dos direitos da mãe a que se refere o artigo seguinte, o progenitor que gozar a
licença informa o respectivo empregador, até sete dias após o parto, da
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duração da licença e do início do respectivo período, juntando declaração do
outro progenitor da qual conste que o mesmo exerce actividade profissional e
que não goza a licença parental inicial.
(11)Na falta da declaração referida no n.º (8) a licença é gozada pela mãe.
(12)Em caso de internamento hospitalar da criança ou do progenitor que estiver a
gozar a licença prevista nos n.os (1), (2) ou (3) durante o período após o parto,
o período de licença suspende-se, a pedido do progenitor, pelo tempo de
duração do internamento.
(13)O acréscimo da licença previsto nos n.os (5), (6) e (7) e a suspensão da licença
prevista no n.º (12) são feitos mediante comunicação ao empregador,
acompanhada de declaração emitida pelo estabelecimento hospitalar.
(14)14 – A situação de suspensão da licença em caso de internamento hospitalar da
criança, prevista no n.º (12), não se aplica às situações nem durante os
períodos previstos nos n.os (5) e (6).
ii) Períodos de licença parental exclusiva da mãe:
(1) A mãe pode gozar até 30 dias da licença parental inicial antes do parto.
(2) É obrigatório o gozo, por parte da mãe, de seis semanas de licença a seguir ao
parto.
(3) A trabalhadora que pretenda gozar parte da licença antes do parto deve
informar desse propósito o empregador e apresentar atestado médico que
indique a data previsível do parto, prestando essa informação com a
antecedência de 10 dias ou, em caso de urgência comprovada pelo médico,
logo que possível.
iii) Falta para assistência a neto:
(1) O trabalhador pode faltar até 30 dias consecutivos, a seguir ao nascimento de
neto que consigo viva em comunhão de mesa e habitação e que seja filho de
adolescente com idade inferior a 16 anos.
(2) Se houver dois titulares do direito, há apenas lugar a um período de faltas, a
gozar por um deles, ou por ambos em tempo parcial ou em períodos
sucessivos, conforme decisão conjunta.
(3) O trabalhador pode também faltar, em substituição dos progenitores, para
prestar assistência inadiável e imprescindível, em caso de doença ou acidente, a
neto menor ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença
crónica.
(4) Para efeitos dos n.os (1) e (2), o trabalhador informa o empregador com a
antecedência de cinco dias, declarando que:
(a) O neto vive consigo em comunhão de mesa e habitação;
(b) O neto é filho de adolescente com idade inferior a 16 anos;
(c) O cônjuge do trabalhador exerce actividade profissional ou se encontra
física ou psiquicamente impossibilitado de cuidar do neto ou não vive em
comunhão de mesa e habitação com este.
(5) O disposto neste artigo é aplicável a tutor do adolescente, a trabalhador a
quem tenha sido deferida a confiança judicial ou administrativa do mesmo,
bem como ao seu cônjuge ou pessoa em união de facto.
(6) No caso referido no n.º (3), o trabalhador informa o empregador, com a
antecedência mínima de cinco dias ou, caso a antecedência prevista não possa
ser respeitada, nomeadamente por a ausência ser imprevisível com a
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antecedência de cinco dias, a comunicação ao empregador é feita logo que
possível, declarando:
(a) O carácter inadiável e imprescindível da assistência;
(b) Que os progenitores são trabalhadores e não faltam pelo mesmo motivo ou
estão impossibilitados de prestar a assistência, bem como que nenhum
outro familiar do mesmo grau falta pelo mesmo motivo.
iv) Falta por assistência a membro do agregado familiar:
(1) O trabalhador tem direito a faltar ao trabalho até 15 dias por ano para prestar
assistência inadiável e imprescindível, em caso de doença ou acidente, a
cônjuge ou pessoa que viva em união de facto ou economia comum com o
trabalhador, parente ou afim na linha recta ascendente ou no 2.º grau da linha
colateral.
(2) Ao período de ausência previsto no número anterior acrescem 15 dias por ano,
no caso de prestação de assistência inadiável e imprescindível a pessoa com
deficiência ou doença crónica, que seja cônjuge ou viva em união de facto com
o trabalhador.
(3) No caso de assistência a parente ou afim na linha recta ascendente, não é
exigível a pertença ao mesmo agregado familiar.
(4) Para justificação da falta, o empregador pode exigir ao trabalhador:
(a) Prova do carácter inadiável e imprescindível da assistência;
(b) Declaração de que os outros membros do agregado familiar, caso exerçam
actividade profissional, não faltaram pelo mesmo motivo ou estão
impossibilitados de prestar a assistência;
(c) No caso do número anterior, declaração de que outros familiares, caso
exerçam actividade profissional, não faltaram pelo mesmo motivo ou estão
impossibilitados de prestar a assistência.
g) A motivada pelo acompanhamento de grávida que se desloque a unidade hospitalar
localizada fora da ilha de residência para realização de parto.
h) A motivada por deslocação a estabelecimento de ensino de responsável pela educação
de menor por motivo da situação educativa deste, pelo tempo estritamente necessário,
até quatro horas por trimestre, por cada um;
i) A de trabalhador eleito para estrutura de representação colectiva dos trabalhadores,
nos seguintes termos:
i) A ausência de trabalhador por motivo do desempenho de funções em estrutura de
representação colectiva dos trabalhadores de que seja membro, que exceda o
crédito de horas, considera-se justificada e conta como tempo de serviço efectivo,
salvo para efeito de retribuição.
ii) A ausência de delegado sindical motivada pela prática de actos necessários e
inadiáveis no exercício das correspondentes funções considera-se justificada, nos
termos do número anterior.
iii) O trabalhador ou a estrutura de representação colectiva em que se integra
comunica ao empregador, por escrito, as datas e o número de dias em que aquele
necessita de ausentar-se para o exercício das suas funções, com um dia de
antecedência ou, em caso de imprevisibilidade, nas quarenta e oito horas
posteriores ao primeiro dia de ausência.
iv) A inobservância do disposto no número anterior torna a falta injustificada.
j) A de candidato a cargo público, nos termos da correspondente lei eleitoral;
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k) A autorizada ou aprovada pelo empregador;
l) A que por lei seja como tal considerada.
4. É considerada injustificada qualquer falta não prevista no número anterior.

Cláusula 38.ª

Comunicação e prova sobre faltas justificadas

1. Os factos determinantes da falta, quando previsíveis, serão obrigatoriamente
comunicados à ERSAR com a antecedência mínima de cinco dias.
2. Quando os factos determinantes da falta não sejam previsíveis, deverão ser comunicados
no prazo de vinte e quatro horas a contar da data da sua verificação, salvo impossibilidade
manifesta, caso em que a comunicação deverá ser feita logo que cessar o impedimento.
3. A ERSAR pode, em qualquer caso de falta justificada, exigir ao trabalhador prova dos
factos invocados para a justificação.
4. O incumprimento do disposto nos números anteriores torna as faltas injustificadas.

Cláusula 39.ª

Efeitos das faltas justificadas

1. As faltas justificadas não determinam a perda ou prejuízo de quaisquer direitos do
trabalhador, salvo o disposto nos números seguintes.
2. Determinam perda de retribuição as seguintes faltas, ainda que justificadas:
a) Por motivo de doença, desde que o trabalhador beneficie de um regime de
proteção social na doença;
b) Por motivo de acidente de trabalho, desde que o trabalhador tenha direito a
prestação compensatória;
c) A prevista na alínea f) do nº 2 da cláusula 37º, nos termos previstos no Código
do Trabalho;
d) As previstas nas alíneas (g) e (l) do n.º 2 da cláusula 37º, quando excedam 30 dias
por ano;
e) As autorizadas ou aprovadas pelo empregador, salvo determinação em
contrário.
3. Nos casos previstos na alínea f) do n.º 2 da cláusula 58ª, se o impedimento do trabalhador
se prolongar efetiva ou previsivelmente para além de um mês, aplica-se o regime de
suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado.
Cláusula 40.ª

Faltas por doença

Em caso de incapacidade temporária absoluta por doença prolongada do foro oncológico
ou no caso das doenças crónicas que constam da Portaria 349/96 de 8 de Agosto, a ERSAR
complementa a diferença entre o valor pago pelo sistema de proteção social e o valor
auferido se estivesse a prestar serviço.

Cláusula 41.ª
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Efeitos das faltas injustificadas

1. As faltas injustificadas constituem violação do dever de assiduidade e determinam perda
de retribuição correspondente ao período de ausência, o qual será descontado na
antiguidade do trabalhador.
2. Tratando-se de faltas injustificadas de um ou meio período normal de trabalho diário,
imediatamente anteriores ou posteriores aos dias ou meios-dias de descanso ou feriados,
considera -se que o trabalhador praticou uma infração grave.

Cláusula 42.ª

Contagem de tempo de trabalho

As ausências para consultas e tratamentos médicos, sendo justificadas, são consideradas
como tempo efetivo de trabalho, desde que verificadas nos períodos correspondentes às
plataformas fixas.

24

SUBSECÇÃO III
Licença sem retribuição

Cláusula 43.ª

Licença sem retribuição

1. A ERSAR pode conceder, a pedido dos trabalhadores, licença sem retribuição até um ano,
prorrogável nos mesmos termos.
2. Os trabalhadores da ERSAR têm direito a licença sem retribuição desde que com a
duração não inferior a 60 dias, para frequência de cursos de formação profissional ou
para outras situações devidamente justificáveis, nos termos dos diplomas legalmente
estabelecidos.
3. O empregador pode recusar a licença nos termos definidos na Lei.
4. O período de licença sem retribuição conta-se para efeitos de antiguidade na ERSAR, com
exceção da contagem do tempo para o efeito de evolução na carreira profissional.
5. Durante o período de licença sem retribuição mantêm-se os direitos, deveres e garantias
das partes que não pressuponham a efetiva prestação de trabalho.
6. No ano de cessação da licença sem retribuição, o trabalhador tem direito a férias, na
proporção de dois dias úteis por cada mês completo de trabalho efetivamente prestado.
7. O critério referido no número anterior é igualmente aplicável para determinação do valor
do subsídio de Férias.
8. O subsídio de Natal é calculado tendo por base o tempo de trabalho efetivamente
prestado.
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CAPÍTULO VIII - Retribuições e subsídios
Cláusula 44.ª

Remuneração mínima mensal

1. As remunerações mensais devidas aos trabalhadores são as fixadas na tabela constante
do anexo II ao presente acordo.
2. Para todos os efeitos previstos neste acordo, a remuneração horária normal (RH) é
calculada através da fórmula: RM × 12/ 52×N, sendo RM a remuneração mensal e N o
número de horas correspondente à duração semanal de trabalho.

Cláusula 45.ª

Subsídio de férias

1. Os trabalhadores têm direito a um subsídio de férias de montante igual ao da retribuição
mensal.
2. O pagamento do subsídio de férias é feito por inteiro em junho, salvo exceções referidas
no ponto seguinte.
3. O subsídio de férias é pago por inteiro conjuntamente com a retribuição do mês anterior
àquele em que for gozado um período de férias com a duração mínima de dez dias úteis
consecutivos.
4. No ano da admissão ou de cessação ou em caso de suspensão de contrato de trabalho,
o subsídio de férias é calculado na proporção do tempo de trabalho prestado.

Cláusula 46.ª

Subsídio de Natal

1. Os trabalhadores abrangidos por este acordo têm direito a um subsídio de Natal, de valor
igual à remuneração base mensal auferida ao longo do ano, que é pago conjuntamente
com o vencimento do mês de novembro.
2. O valor deste subsídio é proporcional ao tempo de serviço prestado no ano civil, nas
seguintes situações:
a) No ano da admissão do trabalhador;
b) No ano da cessação do contrato de trabalho;
c) Em caso de suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado.
3. No caso do exercício de funções a que, ao longo do ano, corresponderam diferentes
remunerações será calculada a respetiva proporção para apuramento do montante final
a processar.

Cláusula 47.ª

Subsídio de refeição

1. A ERSAR paga um subsídio de refeição por cada dia de trabalho efetivamente prestado,
no montante constante do anexo I ao presente acordo.
2. Nos casos em que, no decorrer de ações de formação, a ERSAR forneça a refeição em
espécie, não haverá lugar à liquidação da quantia referida no número precedente.
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3. Para efeitos do nº 1, considera-se dia de trabalho efetivo aquele em que o serviço
prestado tiver duração superior a três horas e trinta minutos.
4. Nas situações em que haja lugar a pagamento de ajudas de custo não é devido
pagamento do subsídio de refeição.

Cláusula 48.ª

Seguro de saúde

A ERSAR atribui seguro de saúde à generalidade dos seus trabalhadores e seus
descendentes, até à anuidade em que completem 25 anos de idade ou enquanto estes
estiverem, comprovadamente, declarados como economicamente dependentes do
trabalhador, o que se verificar primeiro.

Cláusula 49.ª

Pagamento da retribuição

1. A retribuição é colocada à disposição do trabalhador até ao dia 25 de cada mês.
2. A ERSAR efetua o pagamento da retribuição por meio de transferência bancária;
3. Até ao pagamento da retribuição, a ERSAR deve entregar ao trabalhador documento do
qual constem a identificação daquele, o nome completo, o número de inscrição na
instituição de segurança social/CGA, número da apólice de acidentes de trabalho, a
categoria profissional do trabalhador, a retribuição base e as demais prestações, bem
como o período a que respeitam, os descontos ou deduções e o montante líquido a
receber.

CAPÍTULO XI - Formação profissional
Cláusula 50.ª

Princípio geral

De acordo com o plano plurianual de formação aprovado pelo Conselho de
Administração, são organizadas ações de formação profissional e garantida a
participação dos trabalhadores em ações de formação profissional técnica promovidas
internamente ou por outras entidades externas, desde que correspondam aos objetivos
definidos para a ERSAR e esteja assegurada a sua qualidade e adequação, visando o
desenvolvimento integrado, nas componentes profissional, pessoal e social, numa
perspetiva de formação contínua.
Cláusula 51.ª

Regimes de formação

As ações de formação profissional podem ser de carater inicial ou contínua, e
correspondem a um dos seguintes regimes:
a) Presencial;
b) E-Learning;
c) Blended-Learning;
d) Posto de Trabalho.
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Cláusula 52.ª

Formação profissional especializada

1. Atenta a necessidade dos trabalhadores da ERSAR disporem de elevados níveis de
conhecimento, quer na área de regulação, quer em áreas específicas inerentes aos
setores regulados, as ações de formação profissional podem abranger formação
profissional avançada, como Pós-graduações, MBA, ou ações lecionadas no estrangeiro,
desde que não confiram grau académico.
2. A ERSAR suporta o custo total com as ações de formação profissional, desde que
necessárias ao cumprimento do número mínimo de horas anual estipulado no Código do
Trabalho,
3. Caso o número de horas de formação excedam o número mínimo anual referido no
número anterior, a ERSAR poderá, por acordo com o trabalhador, suportar apenas uma
parte do custo destas ações.

Cláusula 53.ª

Horas de formação

1. O trabalhador deverá ter direito a um mínimo de 40 horas de formação contínua mínima
anual ou a um número mínimo de horas proporcional nos anos de admissão e de
cessação, ou ainda no caso de se verificar a suspensão do contrato de trabalho.
2. A ERSAR deve assegurar a formação profissional anual a pelo menos 10% dos seus
trabalhadores.
3. O trabalhador não pode recusar a participação em ações de formação profissional
referidas no n.º 1 desta cláusula.
Cláusula 54.ª

Pacto de permanência

1. A ERSAR pode fazer depender o financiamento de ações de formação profissional da
celebração de um pacto de permanência com o trabalhador que frequente a ação
financiada.
2. Esse pacto, que deverá constar de acordo escrito, consagra a obrigatoriedade de
permanência ao serviço por parte do trabalhador durante um prazo, não superior a três
anos, sem qualquer diminuição de remuneração, como forma de compensar as despesas
extraordinárias comprovadamente feitas pela ERSAR.
3. O trabalhador pode desobrigar-se do cumprimento do pacto de permanência a todo o
tempo desde que restitua integralmente a soma das importâncias despendidas pela
ERSAR com a ação de formação profissional em causa.
4. Em caso de resolução do contrato pelo trabalhador com justa causa ou quando, tendo
sido declarado ilícito o despedimento, o trabalhador não opte pela reintegração, não
existe a obrigação de restituir a soma referida no número anterior.

CAPÍTULO XIV – Regime de proteção social e benefícios complementares
Cláusula 55.ª
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Regimes de proteção social

Consoante o regime de proteção social aplicável, os trabalhadores da ERSAR ficam
abrangidos pelo regime da Caixa Geral de Aposentações ou pelo regime geral da
Segurança Social.

Cláusula 56.ª

Benefícios complementares

1. A ERSAR poderá instituir, em benefício dos seus trabalhadores, esquemas
complementares de segurança social ou outros benefícios de índole social.
2. A instituição dos benefícios referidos no número anterior tem como primeiro objetivo a
uniformização possível das regalias e benefícios sociais para todos os trabalhadores da
ERSAR, independentemente da sua proveniência.

Cláusula 57.ª

Acidentes de trabalho e doenças profissionais

1. A ERSAR deve manter em vigor uma apólice de seguro obrigatório de acidentes de
trabalho, para trabalhadores por conta de outrem, que cubra as eventualidades
emergentes destas ocorrências;
2. A proteção em caso de reconhecimento de doença profissional certificada está garantida
no âmbito das condições estipuladas pelo regime de proteção social que abrange o
trabalhador envolvido.

CAPÍTULO XV - Higiene, segurança e medicina no trabalho
Cláusula 58.ª

Higiene e segurança

1. A ERSAR assegurará as condições mais adequadas em matéria de segurança, higiene e
saúde no trabalho, garantindo a necessária formação, informação e consulta aos
trabalhadores e seus representantes no rigoroso cumprimento das normas legais
aplicáveis.
2. A segurança e higiene no trabalho na ERSAR tem como objetivo a prevenção de acidentes
de trabalho e de doenças profissionais.
3. É dever de todos os trabalhadores da ERSAR participarem na função de segurança, e
higiene no trabalho, evitando ou prevenindo a ocorrência de acidentes no trabalho.
Cláusula 59.ª

Medicina no trabalho

Todos os trabalhadores da ERSAR ficam sujeitos, nos termos da lei, à obrigatoriedade de
exames médicos de admissão, periódicos e após ausências prolongadas, quando para isso
forem convocados.

CAPÍTULO XVI - Exercício da ação sindical

29

Cláusula 60.ª

Atividade sindical

A atividade sindical é regulada nos termos da lei.

CAPÍTULO XVII - Comissão paritária
Cláusula 61.ª

Constituição e composição

1. As partes outorgantes da presente convenção acordam em constituir uma comissão
paritária composta por três representantes dos sindicatos subscritores da mesma e de
igual número de representantes da ERSAR.
2. Por cada representante efetivo será designado um suplente para substituição daquele
nos casos em que se encontre impossibilitado de desempenhar as suas funções.
3. Cada uma das partes pode fazer-se acompanhar por um técnico, o qual não terá direito
a voto.
4. Para efeitos da respetiva constituição, cada uma das partes indicará à outra, no prazo de
30 dias a partir da data da publicação deste acordo, a identificação dos seus efetivos e
suplentes.

Cláusula 62.ª

Mandato

Os mandatos dos representantes dos sindicatos e da ERSAR terão a duração da vigência
do presente acordo, podendo, no entanto, ser revogado em qualquer momento pelas
entidades representadas.

Cláusula 63.ª

Competências

São atribuições da comissão paritária:
a) Interpretar e integrar as cláusulas do presente acordo;
b) Desempenhar quaisquer outras atribuições que se encontrem expressamente
previstas no presente acordo ou lhe venham a ser fixadas por acordo das partes.

Cláusula 64.ª

Funcionamento

1. A comissão reunirá, em princípio, com periodicidade semestral, podendo este período
ser antecipado ou prorrogado por acordo entre as partes.
2. Os pedidos de reunião deverão conter a indicação concreta das questões a tratar e serão
enviados com a antecedência mínima de 10 dias sobre a data da reunião a que respeitam,
salvo em casos de reconhecida urgência, em que aquela antecedência poderá ser
reduzida até 5 dias.

Cláusula 65.ª
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Deliberações

1. A comissão só poderá deliberar desde que estejam presentes, pelo menos, dois
representantes de cada uma das partes.
2. As deliberações, tomadas por unanimidade, consideram-se parte integrante do presente
acordo e serão depositadas e publicadas nos mesmos termos e desde que os
representantes da ERSAR se encontrem devidamente mandatados, para tomar
especificamente essa deliberação, pelo conselho de administração.
3. As deliberações conterão obrigatoriamente a data de início de produção de efeitos.
4. De cada reunião será lavrada ata, a qual será assinada por todos os presentes.

CAPÍTULO XVIII - Disposições finais e transitórias

Cláusula 66.ª

Carácter globalmente mais favorável

As normas constantes do presente acordo apenas podem ser afastadas por contrato de
trabalho, por regulamento interno ou pela legislação em vigor, desde que estabeleçam
condições mais favoráveis para o trabalhador.

Cláusula 67.ª

Subsídio de refeição

O valor do subsídio de refeição previsto neste Acordo produz efeitos a 1 de janeiro de
2020, devendo ser pago na íntegra no vencimento seguinte à data de publicação do
presente acordo.

Cláusula 68.ª

Valorização salarial

Com início no ano seguinte à entrada em vigor do presente acordo, a remuneração dos
colaboradores é atualizada anualmente de acordo com o índice harmonizado de preços
no consumidor previsto pelo Banco de Portugal para o ano seguinte, no caso deste ser
positivo, ou de acordo com a alteração anual que vier a ser aplicada, de modo transversal
à administração pública, o que corresponder a tratamento mais favorável para o
colaborador.
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ANEXO I
Cláusula 69.ª

Subsídio de refeição – 10,97€
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Subsídio de refeição

ANEXO II
CARREIRA TÉCNICA ESPECIALISTA
Categoria

Técnico Especialista

Técnico Sénior

Técnico

Nível

Mínimo

Amplitude do
Incremento
nível de
entre níveis de
progressão
progressão

Máximo

T12
T11
T10
T9
T8
T7
T6
T5
T4
T3
T2

4.734,16
4.332,96
3.931,76
3.530,56
3.109,30
2.828,46
2.547,62
2.266,78
1.985,94
1.705,10
1.444,32

4.934,76
4.533,56
4.132,36
3.731,16
3.249,72
2.968,88
2.688,04
2.407,20
2.126,36
1.845,52
1.564,68

200,60
200,60
200,60
200,60
140,42
140,42
140,42
140,42
140,42
140,42
120,36

T1

1.203,60

1.323,96

120,36

(valores mensais ilíquidos em euros)
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200,60
200,60
200,60
280,84
140,42
140,42
140,42
140,42
140,42
140,42
120,36

CARREIRA DE ASSISTENTE
Categoria

Assistente Sénior

Assistente Administrativo

Assistente

Nível

Mínimo

Máximo

A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2

2.151,44
1.840,51
1.529,58
1.278,83
1.088,26
897,69
752,25
660,00

2.306,90
1.995,97
1.685,04
1.374,11
1.183,54
992,97
802,40
702,10

A1

645,07

645,07

Amplitude do
Incremento
nível de
entre níveis de
progressão
progressão
155,47
155,47
155,47
95,29
95,29
95,29
50,15
42,10

155,47
155,47
155,47
95,28
95,29
95,29
50,15
14,93

valores mensais ilíquidos em euros)
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