
 

CCT entre a ACB - Associação Comercial de Braga - Comércio, Turismo e 

Serviços e outras e o CESMINHO – Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, 

Escritórios e Serviços do Minho e outro. 

 

Cláusula prévia  

 
Âmbito da revisão  

1 - O presente contrato colectivo de trabalho, com área e âmbito definidos na cláusula 1ª, altera, 

com efeitos a Janeiro de 2019, o anexo I (Profissões e Categorias Profissionais dos 

trabalhadores abrangidos pelo presente CCT) referido na cláusula 12ª e nºs 3 e 4 da cláusula 60ª; 

o anexo II (Enquadramento das Profissões por níveis salariais) referido na cláusula 12ª; o anexo 

III (Tabela de Remunerações Certas Mínimas) referido no nº 1 da cláusula 22ª, e nº 1 da 

cláusula 56ª; o anexo IV (Outras remunerações certas mínimas) referido no nº 5 da cláusula 22ª, 

nº 13 da cláusula 23ª, nº 1 da cláusula 26ª, nº 1 da cláusula 29ª, cláusula 55ª, nºs 2 e 3 da 

cláusula 56ª, nº 8 da cláusula 57ª e nº 1 da cláusula 58ª, e corrige as cláusulas 1ª, 2ª, 8ª, 9ª,10ª, 

11ª, 19ª, 24ª, 25ª, 27ª, 49ª, 60ª e 62ª. 

2 - Nas matérias que não foram objecto da presente alteração, mantêm-se em vigor as 

disposições constantes do CCT publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 1ª Série, nº 31, 

de 22 de Agosto de 2006 (p. 3604 a 3637), com alterações constantes do Boletim de Trabalho e 

Emprego, 1ª Série, nº 36 de 29 de Setembro de 2007 (p. 3802 a 3806) e Boletim do Trabalho e 

Emprego, nº 6, de 15 de Fevereiro de 2009 (p. 492 a 497). 

 

CAPÍTULO I 

 

Área e âmbito, vigência e denúncia 

 
Cláusula 1ª 

Área e âmbito 

 

1 -…………………………………………………………………………………………………. 

a) …………………………………………………………………………………………………. 

b) …………………………………………………………………………………………………. 

c) …………………………………………………………………………………………………. 

d) …………………………………………………………………………………………………. 

2 - As partes outorgantes obrigam-se a requerer, em conjunto, à Direção Geral do Emprego e 

das Relações de Trabalho, no momento da entrega deste contrato para publicação, a sua 

extensão por portaria a todas as empresas e trabalhadores eventualmente não inscritos que 

reúnam as condições necessárias para a sua inscrição. 



3 - Para cumprimento do disposto na alínea h) do artigo 543º do Código do Trabalho, conjugado 

com os artigos 552º e 553º do mesmo diploma e com o artigo 15º da Lei nº 99/2003 de 27 de 

agosto, são abrangidos pela presente convenção 17.500 trabalhadores ao serviço de 8.000 

empresas da região abrangida pelo contrato. 
 

Cláusula 2ª 
Vigência e Denúncia 

1 – …………………………………………………………………………………………………………… 

2 – As tabelas salariais e demais cláusulas com expressão pecuniária produzem efeitos a partir 

de 1 de Janeiro de 2019 e as revisões seguintes a partir de 1 de Janeiro de cada ano civil. 

3 – …………………………………………………………………………………………………………… 

4 – …………………………………………………………………………………………………………… 

5 – …………………………………………………………………………………………………………… 

6 – …………………………………………………………………………………………………………… 

7 – …………………………………………………………………………………………………………… 

Cláusula 8ª 
Período experimental 

1 - ………………………………………………………………………………………………. 

2 - ………………………………………………………………………………………………. 

a) ………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………… 

c)………………………………………………………………………………………………… 

4 – O período experimental nos contratos de trabalho a termo, tem a seguinte duração: 

a)15 dias para contratos com duração até uma ano; 

b)30 dias para contratos com duração superior a um ano. 

Cláusula 9ª 
Trabalho em tempo parcial 

1-Considera-se trabalho a tempo parcial o que corresponda a um período normal de trabalho 

igual ou inferior a 75% do praticado a tempo completo numa situação comparável. 

2-Têm preferência na admissão em regime de tempo parcial, os trabalhadores com 

responsabilidades familiares, os trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida, as pessoas 

com deficiência ou doença crónica e os trabalhadores que frequentem os estabelecimentos de 

ensino médio ou superior. 

 



Cláusula 10ª 
Registo dos desempregados 

1 - ………………………………………………………………………………………………. 

2 - Para efeitos do número anterior, os sindicatos obrigam-se a organizar e a manter em dia o 

registo de desempregados, com indicação das empresas onde prestaram serviço, categoria 

profissional, retribuição auferida e data da cessação do respectivo contrato de trabalho, 

cumprindo o disposto na Lei da Proteção de Dados Pessoais, que transpõe para a ordem jurídica 

portuguesa a Diretiva n.º 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 

1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos dados 

pessoais e à livre circulação desses dados. 

Cláusula 11ª 
Quadros 

(Revogada) 

Cláusula 19ª 
Período Normal de Trabalho 

1 - ………………………………………………………………………………………………… 

a) ………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………. 

2 - …………………………………………………………………………………………………. 

3 - ………………………………………………………………………………………………. 

4 - ………………………………………………………………………………………………. 

5 - ………………………………………………………………………………………………. 

6 - ………………………………………………………………………………………………. 

7 - ………………………………………………………………………………………………. 

8 – ………………………………………………………………………………………………. 

9 - …………………………………………………………………………………………………. 

10 - ……………………………………………………………………………………………… 

11-Em relação aos trabalhadores cujas categorias profissionais estejam ligadas aos sectores L 

(Hotelaria) do anexo I do presente contrato, será considerado noturno o trabalho prestado entre 

as 24 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte. 

12 – (anterior nº 11) 

13 – (anterior nº 12) 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/74901117/201908061115/eurlex.asp?ano=1995&id=395L0046


  

Cláusula 24ª 
Remuneração do trabalho extraordinário 

1 - …………………………………………………………………………………………………. 

a) 50%, se o trabalho for diurno; 

b) 75%, se o trabalho for noturno, mas prestado até às 24 horas; 

c) 100%, se o trabalho for prestado entre as 0 e as 8 horas ou em dias de descanso semanal ou 

feriados. 

2 - …………………………………………………………………………………………………. 

3 - …………………………………………………………………………………………………. 

4 - Para os efeitos constantes desta cláusula, a retribuição horária será calculada de acordo com 

a seguinte fórmula: 

 

Em que: 

RH = retribuição/hora; 

RM = retribuição mensal; 

n = número de horas de trabalho semanal. 

Cláusula 25ª 
Substituição temporária 

1 - …………………………………………………………………………………………………. 

2 - Se a substituição durar mais de dez meses seguidos, ser-lhe-ão em definitivo atribuídas a 

categoria e retribuição respectivas, mesmo que o substituído retome as suas funções anteriores. 

Cláusula 27ª 
Subsídio de Natal 

1 - …………………………………………………………………………………………………. 

2 – ………………………………………………………………………………………………… 

3 - …………………………………………………………………………………………………. 

4 – Se o impedimento do trabalhador prestar serviço, em virtude de doença ou acidente de 

trabalho, for até dois meses, este manterá o direito à percepção integral do subsídio de Natal. 



 

Cláusula 49ª 
Complemento de pensões de invalidez por acidente de trabalho ou doença profissional 

1 - …………………………………………………………………………………………………. 

2 - …………………………………………………………………………………………………. 

3 - No caso de incapacidade absoluta temporária, as empresas pagarão, num período máximo de 

duração de seis meses, no fim de cada mês, a retribuição na íntegra, devendo o trabalhador fazer 

a entrega das indemnizações a que tenha direito. 

Cláusula 60ª 
Aplicação do CCT 

1 – ………………………………………………………………………………………………… 

2 – ………………………………………………………………………………………………… 

3 – ………………………………………………………………………………………………… 

4 - …………………………………………………………………………………………………. 

5 – ………………………………………………………………………………………………… 

6- (Revogado) 

Cláusula 62ª 

Disposição final 

1 — O presente CCT, ora republicado, corresponde, com exceção das alterações referidas na 

Cláusula Prévia, [(o anexo I (Profissões e Categorias Profissionais dos trabalhadores abrangidos 

pelo presente CCT) referido na cláusula 12ª e nºs 3 e 4 da cláusula 60ª; o anexo II 

(Enquadramento das Profissões por níveis salariais) referido na cláusula 12ª; o anexo III (Tabela 

de Remunerações Certas Mínimas) referido no nº 1 da cláusula 22ª, e nº 1 da cláusula 56ª; o 

anexo IV (Outras remunerações certas mínimas) referido no nº 5 da cláusula 22ª, nº 13 da 

cláusula 23ª, nº 1 da cláusula 26ª, nº 1 da cláusula 29ª, cláusula 55ª, nºs 2 e 3 da cláusula 56ª, nº 

8 da cláusula 57ª e nº 1 da cláusula 58ª, e corrige as cláusulas 1ª, 2ª, 8ª, 9ª,10ª, 11ª, 19ª, 24ª, 25ª, 

27ª, 49ª, 60ª e 62ª)], ao contrato colectivo de trabalho celebrado entre a Associação Comercial 

de Braga Comércio e Turismo e Serviços e outras e o SITESC — Sindicato dos Trabalhadores 

de Escritório, Serviços e Comércio e outro, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 1ª 

série, nº 19, de 22 de Maio de 1998, com as sucessivas alterações publicadas no Boletim do 

Trabalho e Emprego, 1ª série, nºs 23, de 22 de Junho de 1999, 21, de 8 de Junho de 2000, 26, de 

15 de Julho de 2001, 30, de 15 de Agosto de 2002, 28, de 29 de Julho de 2003, 31, de 22 de 

agosto de 2006, 36, de 29 de setembro de 2007 e 6 de 15 de fevereiro de 2009. 

2 — As entidades outorgantes do CCT comprometem-se a desenvolver todos os esforços para 

que, dentro do prazo de vigência, seja negociado um novo clausulado e uma nova tabela salarial 

aplicável às empresas e aos trabalhadores abrangidos. 

 



ANEXO I 

Profissões e categorias profissionais dos trabalhadores abrangidos pelo CCTV do comércio e serviços do 

distrito de Braga 

 

F) Trabalhadores de informática e computadores (INF e TEC) 

F.1) Trabalhadores de informática (INF)  

Chefe de Secção - É o trabalhador responsável pela coordenação e supervisão da secção técnica. 

 

T) Técnicos de Electromedicina/Eletromecânica/Pneumática/Material Cirúrgico/Raio-X (parte 

eletromecânica) (ELECTROM – E.P.M.Rx.) 

Todos os equipamentos, eléctricos, electromecânicos, pneumáticos e RX (parte 

electromecânica), em funcionamento dentro do âmbito hospitalar e clínico, sujeitos às normas 

internacionais em vigor, nos sectores de recuperação, cuidados intensivos, investigação, 

monitorização e diagnóstico, utilizando todos os campos da tecnologia electromecânica e 

pneumática. 

Técnico Estagiário - É o trabalhador estagiário cujas funções, sob a orientação de um técnico 

qualificado, consistem em frequentar cursos de técnica e manutenção de equipamentos 

eléctricos, electromecânicos e penumáticos para cujas séries será habilitado, com 

aproveitamento, e fazer aplicação prática quer na empresa quer nos clientes. 

Técnico auxiliar - É o trabalhador cujas funções consistem em detectar e reparar avarias do tipo 

eléctrico, electromecânico e detectar e reparar por substituição avarias do tipo pneumático 

elementares assim como material cirúrgico.  

Técnico de grau III - É o trabalhador cujas funções consistem em detectar e reparar avarias do 

tipo electromecânico e pneumático por órgãos substituídos. Está também no âmbito das suas 

funções proceder ao ensaio, teste e afinação dos equipamentos relativos ao sector de 

recuperação e rins artificiais. Pode ainda ter as funções de técnico instrutor.  

Técnico de grau II - É o trabalhador cujas funções, consistem em detectar e reparar avarias do 

tipo electromecânico e pneumático dos órgãos substituídos, de fisioterapia (RI/UV), 

esterilização, bloco operatório, rins artificiais. Pode ainda ter as funções de técnico instrutor e 

coordenador relativo à manutenção preventiva.  

Técnico de grau I - É o trabalhador cujas funções consistem em detectar e reparar avarias 

electromecânicas e eléctricas em equipamentos de natureza mais sensível. Está tecnicamente 

habilitado a estudar projetos de interligação dos sistemas atrás referidos e a intervir na execução 

da sua montagem, ensaios e calibrações. Pode ainda ter as funções de técnico instrutor.  

Chefe de oficina - É o trabalhador técnico mais qualificado responsável pela oficina, tendo ao 

seu cargo a coordenação e supervisão da respectiva oficina. 

 

 



U) Técnicos de Electromedicina/Electrónica Médica) (ELECTROM – E.M.) 

Todos os equipamentos eléctricos, electromecânicos, pneumáticos e electrónicos, em 

funcionamento dentro de âmbito hospitalar e clínico sujeitos às normas internacionais em vigor, 

nos sectores de cuidados intensivos, investigação, monitorização e diagnóstico, utilizando todos 

os campos da electrónica e da tecnologia (electrónica lógica e digital, microprocessores, fibras 

ópticas, sistemas computorizados e ultrassonografia). 

Técnico estagiário - É o trabalhador cujas funções, sob a orientação de um técnico qualificado, 

consistem na manutenção de equipamentos eléctricos e electromecânicos e fazer aplicações 

práticas quer na empresa quer nos clientes. Pode por iniciativa e conveniência da empresa 

frequentar cursos de técnica e manutenção de equipamentos eléctricos, electromecânicos e 

electrónicos elementares. 

 Técnico auxiliar - É o trabalhador cujas funções consistem em detectar e reparar avarias do tipo 

eléctrico e electromecânico e detectar e reparar por substituição avarias de tipo electrónico 

elementares.  

Técnico de electrónica médica de grau III - É o trabalhador cujas funções consistem em detectar 

e reparar avarias do tipo electromecânico e detectar e reparar, por substituição, avarias de tipo 

electrónica de equipamentos de fisioterapia, para as quais está habilitado. Poderá fazer as 

respectivas calibrações. Pode ainda ter as funções de técnico instrutor.  

Técnico de electrónica médica de grau II - É o trabalhador cujas funções consistem em detectar 

e reparar avarias de tipo electromecânico e electrónico, reparar os órgãos electrónicos 

substituídos. Está também no âmbito das suas funções proceder ao ensaio, teste e afinação dos 

equipamentos relativos ao sector de recuperação e electrocardiografia. Pode ainda ter funções de 

instrutor e coordenador relativo à manutenção preventiva.  

Técnico de electrónica médica de grau I - É o trabalhador cujas funções consistem em detectar e 

reparar avarias de tipo electrónico e electromecânico dos sistemas constituídos por 

equipamentos associados de funções múltiplas. Está tecnicamente habilitado a estudar projetos 

de interligação dos sistemas atrás referidos e a intervir na execução da sua montagem, ensaios e 

calibração. Pode ainda ter as funções de técnico instrutor.  

Chefe de oficina - É o trabalhador técnico mais qualificado dentro do âmbito electrónico e 

responsável pela coordenação e supervisão da respectiva oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


