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as tabelas salariais e para as cláusulas de conteúdo pecuniário retroactividade idêntica à da convenção. No entanto,
as compensações das despesas decorrentes de deslocações
previstas na cláusula 25.ª da convenção não são objecto de
retroactividade uma vez que se destinam a compensar despesas já feitas para assegurar a prestação de trabalho.
A extensão da convenção tem, no plano social, o efeito
de uniformizar as condições mínimas de trabalho dos trabalhadores e, no plano económico, o de aproximar as condições de concorrência entre empresas do mesmo sector
Foi publicado o aviso relativo à presente extensão no
Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 20, de 29
de Maio de 2007, ao qual não foi deduzida oposição por
parte dos interessados.
Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, ao abrigo dos n.os 1 e 3 do artigo 575.º
do Código do Trabalho, o seguinte:
Artigo 1.º
1 — As condições de trabalho constantes das alterações
do contrato colectivo de trabalho entre a ACIRO — Associação Comercial e Industrial da Região Oeste e o
CESP — Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal e outros, publicadas no
Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 15, de 22
de Abril de 2007, são estendidas nos concelhos de Torres
Vedras, Cadaval, Sobral de Monte Agraço e Lourinhã:
a) Às relações de trabalho entre empregadores não
filiados na associação de empregadores outorgante que
exerçam a actividade económica abrangida pela convenção
e trabalhadores ao seu serviço das profissões e categorias
profissionais nelas previstas;
b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados na
associação de empregadores outorgante que exerçam a actividade económica referida na alínea anterior e trabalhadores ao
seu serviço das mesmas profissões e categorias profissionais
não representados pelas associações sindicais outorgantes;
c) A extensão prevista na alínea a) não se aplica às empresas filiadas nas associações de empregadores inscritas na
UACS — União de Associações de Comércio e Serviços.
2 — A presente extensão não se aplica a empresas não
filiadas na associação de empregadores outorgante desde
que se verifique uma das seguintes condições:
Sendo de comércio a retalho alimentar ou misto, disponham de uma área de venda contínua de comércio a retalho
alimentar igual ou superior a 2000 m2;
Sendo de comércio a retalho não alimentar, disponham
de uma área de venda contínua igual ou superior a 4000 m2;
Sendo de comércio a retalho alimentar ou misto, pertencentes a empresa ou grupo que tenha, a nível nacional, uma
área de venda acumulada de comércio a retalho alimentar
igual ou superior a 15 000 m2;
Sendo de comércio a retalho não alimentar, pertencentes
a empresa ou grupo que tenha, a nível nacional, uma área
de venda acumulada igual ou superior a 25 000 m2.
Artigo 2.º
1 — A presente portaria entra em vigor no 5.º dia após
a sua publicação no Diário da República.
2 — A tabela salarial e os valores das cláusulas de
conteúdo pecuniário, com excepção do previsto na cláu-

sula 25.ª, «Deslocações para Macau e estrangeiro», produzem efeitos desde 1 de Janeiro de 2007.
3 — Os encargos resultantes da retroactividade podem
ser satisfeitos em prestações mensais de igual valor, com
início no mês seguinte ao da entrada em vigor da presente
portaria, correspondendo cada prestação a dois meses de
retroactividade ou fracção e até ao limite de três.
O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social,
José António Fonseca Vieira da Silva, em 24 de Julho
de 2007.
Portaria n.º 964/2007
de 21 de Agosto

As alterações dos contratos colectivos de trabalho entre a APAT — Associação dos Transitários de Portugal e a
FETESE — Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores
de Serviços e entre a mesma associação de empregadores e
o SIMAMEVIP — Sindicato dos Trabalhadores da Marinha
Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca, publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 7, de
22 de Fevereiro, de 2007, abrangem as relações de trabalho
entre empregadores que prossigam a actividade transitária de
organização do transporte e trabalhadores ao seu serviço, uns
e outros representados pelas associações que as outorgaram.
As associações subscritoras requereram a extensão dos
CCT referidos aos empregadores não filiadas na associação
outorgante que na área da sua aplicação se dediquem à
mesma actividade e aos trabalhadores ao seu serviço.
As convenções actualizam a tabela salarial. O estudo de
avaliação do impacte da extensão da tabela salarial teve por
base as retribuições efectivas, praticadas no sector abrangido pelas convenções, apuradas pelos quadros de pessoal
de 2004 e actualizadas com base no aumento percentual
médio das tabelas salariais das convenções publicadas nos
anos de 2005 e de 2006.
Os trabalhadores a tempo completo do sector, com exclusão dos aprendizes, praticantes e do residual (que inclui
o ignorado), são cerca de 4681, dos quais 1115 (23,8 %)
auferem retribuições inferiores às das convenções, sendo que
493 (10,5 %) auferem retribuições inferiores às convencionais
em mais de 6,5 %. É nas empresas do escalão até 10 trabalhadores que se encontra o maior número de trabalhadores com
retribuições praticadas inferiores às convencionais.
As convenções actualizam, ainda, os subsídios de deslocação no continente e ilhas e no estrangeiro, em 3,1 %
e 2,9 %, respectivamente, os abonos para refeição por
prestação de trabalho suplementar entre 2,8 % e 3,3 %,
as diuturnidades em 2,7 %, o subsídio de refeição em
3,5 % e os subsídios de isenção de horário de trabalho em
25 % e em 15 %. Não se dispõe de dados estatísticos que
permitam avaliar o impacte destas prestações. Atendendo
ao valor das actualizações e porque as mesmas prestações
foram objecto de extensões anteriores, justifica-se incluí-las na extensão.
Com vista a aproximar os estatutos laborais dos trabalhadores e as condições de concorrência entre as empresas
do sector de actividade abrangido, a extensão assegura
uma retroactividade da tabela salarial e das cláusulas de
conteúdo pecuniário idêntica à das convenções.
A extensão das convenções tem, no plano social, o efeito
de uniformizar as condições mínimas de trabalho dos trabalhadores e, no plano económico, o de aproximar as condições
de concorrência entre empresas do mesmo sector.
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Tendo em consideração que não é viável proceder à
verificação objectiva da representatividade das associações outorgantes e, ainda, que os regimes das referidas
convenções são substancialmente idênticos, procede-se à
respectiva extensão conjunta.
Embora as convenções tenham área nacional, a extensão
de convenções colectivas nas Regiões Autónomas compete
aos respectivos Governos Regionais, pelo que a extensão
apenas é aplicável no território do continente.
Foi publicado aviso relativo à presente extensão no
Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 15, de 22
de Abril de 2007, ao qual não foi deduzida oposição por
parte dos interessados.
Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, ao abrigo dos n.os 1 e 3 do artigo 575.º
do Código do Trabalho, o seguinte:

cativo), alterada pelas Leis n.os 115/97, de 19 de Setembro,
e 49/2005, de 30 de Agosto;
Considerando o disposto no Decreto-Lei n.º 42/2005,
de 22 de Fevereiro;
Instruído, organizado e apreciado o processo nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de
Março;
Considerando o disposto na Portaria n.º 714-A/2006,
de 14 de Julho;
Ao abrigo do disposto na Lei n.º 54/90, de 5 de Setembro (estatuto e autonomia dos estabelecimentos de ensino
superior politécnico), alterada pelas Leis n.os 20/92, de 14
de Agosto, e 71/93, de 26 de Novembro, e no capítulo III
do Decreto-Lei n.º 316/83, de 2 de Julho:
Manda o Governo, pelo Ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, o seguinte:
1.º

Artigo 1.º
As condições de trabalho constantes das alterações
dos CCT entre a APAT — Associação dos Transitários de
Portugal e a FETESE — Federação dos Sindicatos dos
Trabalhadores de Serviços e entre a mesma associação
de empregadores e o SIMAMEVIP — Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens,
Transitários e Pesca, publicadas no Boletim do Trabalho
e Emprego, 1.ª série, n.º 7, de 22 de Fevereiro de 2007,
são estendidas no território do continente:
a) Às relações de trabalho entre empregadores não filiados na associação de empregadores outorgante que exerçam a actividade transitária de organização do transporte
e trabalhadores ao seu serviço das profissões e categorias
profissionais nelas previstas;
b) Às relações de trabalho entre empregadores filiados
na associação de empregadores outorgante que prossigam a actividade económica referida na alínea anterior e
trabalhadores ao seu serviço das profissões e categorias
profissionais previstas nas convenções não representados
pelas associações sindicais outorgantes.
Artigo 2.º
1 — A presente portaria entra em vigor no 5.º dia após
a sua publicação no Diário da República.
2 — As tabelas salariais e os valores das cláusulas de conteúdo pecuniário produzem efeitos desde 1 de Janeiro de 2007.
3 — Os encargos resultantes da retroactividade poderão
ser satisfeitos em prestações mensais de igual valor, com
início no mês seguinte ao da entrada em vigor da presente
portaria, até ao limite de três.
O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, José
António Fonseca Vieira da Silva, em 24 de Julho de 2007.

Áreas científicas

As áreas científicas e os créditos que devem ser reunidos
para a obtenção do grau de licenciado em Tecnologia dos
Equipamentos de Saúde na Escola Superior de Tecnologia do
Instituto Politécnico de Castelo Branco são os constantes do
anexo I desta portaria.
2.º
Plano de estudos

O plano de estudos do ciclo de estudos conducente
ao grau de licenciado em Tecnologia dos Equipamentos
de Saúde ministrado pela Escola Superior de Tecnologia
do Instituto Politécnico de Castelo Branco, criado pela
Portaria n.º 714-A/2006, de 14 de Julho, é o constante do
anexo II desta portaria.
3.º
Aplicação

O disposto na presente portaria aplica-se a partir do ano
lectivo de 2006-2007, inclusive.
O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
José Mariano Rebelo Pires Gago, em 23 de Julho de 2007.
ANEXO I
Instituto Politécnico de Castelo Branco
Escola Superior de Tecnologia
Tecnologia dos Equipamentos de Saúde
Grau de licenciado
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau
Créditos

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Portaria n.º 965/2007
de 21 de Agosto

Sob proposta do Instituto Politécnico de Castelo Branco
e da sua Escola Superior de Tecnologia;
Considerando o disposto nos artigos 13.º e 31.º da Lei
n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Edu-

Área científica

Sigla
Obrigatórios

Matemática e Computação
Ciências da Saúde . . . . . . .
Sistemas Automáticos . . . .
Tecnologia Mecânica . . . . .
Tecnologias Energéticas. . .
Manutenção e Ambiente. . .
Gestão de Sistemas de Saúde
Total . . . . . . .

MC
CS
SA
TM
TE
MA
GSS

17
13,5
41,5
45,5
26
14,5
22
180

Optativos

