
Adira ao contrato coletivo de trabalho, sindicalizando-se.
Sindicalizado, encontra-se mais seguro e mais protegido profissionalmente

Faça prova da sua sindicalização, pedindo uma declaração ao seu sindicato.
Este procedimento é fundamental para a sua vinculação 

ao contrato coletivo de trabalho.

“Mais do que um contrato coletivo é um seguro profissional 
de todos os educadores, professores, formadores e 

restantes profissionais do ensino particular e cooperativo e 
escolas profissionais do setor privado da educação”
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C SEDE : Rua Antero de Quental, 99 | Ap. 1061 | 3000-032 Coimbra 
Tel. +351 239 853 090 | spzc@spzc.pt | www.spzc.pt

707 201 175

Procure-nos para apoio.

AINDA NÃO ESTÁ SINDICALIZADO?

Tabela A – docentes profissionalizados com grau superior e formadores do ensino
profissional com habilitação profissional para a docência no grupo
disciplinar da área de formação que lecionam.

Anos completos de serviço Nível Retribuição

0 – 4 anos A8 1 250,00 € 
5 – 9 anos A7 1 472,49 € 

10 – 14 anos A6 1 582,81 € 
15 – 19 anos A5 1 835,12 € 
20 – 25 anos A4 2 034,32 € 
26 – 31 anos A3 2 177,84 € 
32 – 36 anos A2 2 477,14 € 
37 – 39 anos A1 2 700,00 € 

40 anos A0 3 104,74 € 

Tabela B - Formadores no ensino profissional não classificados na tabela A [antiga
tabela III]

Anos completos de serviço Nível Retribuição

0 – 6 anos B.1 1 159,50 €

7 – 13 anos B.2 1 368,00 €

14 – 20 anos B.3 1 573,00 €

21 – 26 anos B.4 1 780,00 €

27 anos B.5 1 987,50 €

As novas tabelas do CCT

Aveiro
Av. Lourenço Peixinho, 97-2º E

3800-165 Aveiro
Tel.: 234428338 

aveiro@spzc.pt

Caldas da Rainha
R. Alm. Cândido Reis, 83 - 2.º Dto

2500 - 125 Caldas da Rainha
Tel.: 262880850 

caldasdarainha@spzc.pt

Castelo Branco
R. Santiago, 3 - 1.º dto

6000-179 Castelo Branco
Tel.: 272344360

castelobranco@spzc.pt

Coimbra
R. Antero Quental, 99

3000-032 Coimbra
Tel.: 239853090
coimbra@spzc.pt

Covilhã
R Mateus Fernandes, 34-r/c dto

6200-142 Covilhã
Tel.: 275313230

covilha@spzc.pt

Figueira da Foz
Av.25 de Abril-Prct Zeca Afonso, 2 
R/Ch | 3080-086 Figueira da Foz

Tel.: 233424067  
figueiradafoz@spzc.pt

Guarda
R. Mouzinho da Silveira, 11-1º

6300-735 Guarda
Tel.: 271223538
guarda@spzc.pt

Lamego
R. Bombeiros Voluntários, Bl. 8 

r/c Esq. | 100-119 Lamego
Tel.: 254655046
lamego@spzc.pt

Leiria
Av. Bernardo Pimenta Ed. Nerlei

2404-010 Leiria
Tel.: 244825532

leiria@spzc.pt

Seia
Av. 1º de Maio, Lote 1 Letra P - 4º

6270-479 Seia
Tel.: 238314609

seia@spzc.pt

Tomar
Pr. República, 28-29

2300-550 Tomar
Tel.:249316067

tomar@spzc.pt
Viseu

Av. Infante D. Henrique, 42
3510-070 Viseu

Tel.: 232 092 727 | 961871758
viseu@spzc.pt

ADIRA AO CONTRATO, SINDICALIZANDO-SE
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1. Uma carreira única de docentes de todo o setor privado da educação
(ensino particular e cooperativo e escolas profissionais)

Ficou consagrada uma carreira única de educadores, professores
profissionalizados com grau superior do ensino particular e cooperativo e
escolas profissionais.

2. Integração dos formadores do ensino profissional na carreira da tabela A

Ficou consagrada a integração dos formadores com habilitação profissional
para a docência no grupo disciplinar da área de formação que lecionam na
carreira única de docentes profissionalizados com habilitação superior
(carreira da tabela A de remunerações).

3. Reconhecimento aos sindicalizados, do tempo de serviço anterior e
posterior a 2017, para quem tem estado fora do contrato coletivo

§ Passa a ser reconhecido o tempo de serviço para progressão em carreira
dos docentes e não docentes que se encontravam ao serviço nos
estabelecimentos de ensino, desde data anterior a 1 de setembro de
2017 e que têm optado por se manterem afastados da adesão ao CCT.
Com este novo acordo torna-se possível contar todo o tempo de serviço
até 1 de setembro de 2017 aos docentes e aos não docentes que,
entretanto, se sindicalizaram ou venham a sindicalizar-se no futuro.

§ Passa a ser reconhecido 70% do tempo de serviço prestado, em outros
estabelecimentos de ensino, antes de uma nova contratação. Os
sindicalizados num dos sindicatos que negociaram e assinaram este
acordo têm sempre garantido, no mínimo, o direito à contabilização de
70% desse tempo de serviço, para efeitos de progressão em carreira.

§ Passa a ser reconhecido 70% do tempo serviço prestado em
estabelecimento de ensino particular e cooperativo, desde data
posterior a 1 de setembro de 2017, aos docentes e não docentes que se
sindicalizem num dos sindicatos que negociaram e assinaram este
acordo, e apenas estes, e a quem não é aplicada a presente convenção.

A FNE, concluiu no dia 22 de março, mais um processo negocial
com a CNEF (Confederação Nacional da Educação e Formação),
relativo à revisão do contrato coletivo de trabalho (CCT) do ensino
particular e cooperativo e escolas profissionais, e vigorará para o
biénio 2022-2024. Este novo CCT entrará em vigor no dia 1 de
setembro do presente ano.

4. Maior regulação do tempo letivo anual dos professores das escolas profissionais

Estabeleceu-se um limite máximo de 880 horas letivas anuais para a consideração de
horário completo, para os docentes do ensino profissional. Ultrapassado este limite
todo o tempo a mais é considerado como tempo suplementar e pago de acordo com o
estabelecido no contrato coletivo.

5. Sindicalizados com preferência na escolha do momento de gozo de férias

Ficou consagrado o direito aos docentes e não docentes sindicalizados na preferência
de escolha de 5 a 10 dias por ano, para gozo das suas férias.

6. Maior regulação do tempo destinado às funções de direção de turma e
coordenações

Regulou-se o exercício das funções de direção de turma, de coordenação de curso e
ainda outras funções de coordenação técnica e pedagógica aos quais são atribuídas
duas horas semanais a distribuir, equitativamente, entre a componente letiva e não
letiva de estabelecimento.

7. A utilização de viatura própria na deslocação entre polos da mesma entidade
empregadora paga a 0,36€ por km

Estabeleceu-se um novo valor de 0,36€ por quilómetro, na utilização de viatura
própria, na deslocação entre polos de ensino do mesmo empregador.

O que nos traz de novo este acordo?

8. Maior valorização dos salários dos docentes no início da carreira, sem esquecer a
valorização de todos os restantes docentes e não docentes

Valorizou-se em cerca de 6,5% a remuneração dos docentes em início de carreira,
bem como, foi valorizada, entre os 2,15% e os 6%, a remuneração do restante
pessoal docente e não docente abrangido pelo contrato coletivo.

9. Um contrato, um compromisso para novos acordos

Ficou assumido entre a FNE e a CNEF a assunção de novos compromissos no futuro
nomeadamente:

§ a revisão das condições de acesso ao nível A3, bem como, a aplicação do
número 15 do artigo 8º, aos docentes e formadores do ensino profissional,
assim que se melhore, quantitativamente, o valor médio da comparticipação
do Estado por turma do ensino profissional;

§ a revisão das remunerações das diferentes tabelas do CCT, se a taxa de inflação
média, no ano de 2022 se fixar acima de 1%;

§ a eliminação da limitação à transição para a Tabela A dos formadores do ensino
profissional artístico, com habilitação profissional para a docência no grupo
disciplinar da área de formação que lecionam.

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS DOCENTES DO ENSINO PROFISSIONAL NA TABELA A
Tabela Docentes Ensino Profissional Docentes Ensino Profissional com 3 anos ou mais de serviço na nível II.1 Docentes Ens. Profissional classificados na Tabela A em 1 de setembro 2022

Tempo Com o BTE de 2017 Docentes C/3 anos Classificação Docentes C/ 4 anos Classificação Docentes C/ 5 anos Classificação Doc. Ens. Profissional C/ menos de 3 anos Tabela A
Nível Serviço Classif. Docenets Início Contrato Progressão Início Contrato Progressão Início Contrato Progressão Início Contrato em Anos Serviço Nível
II.1 0 01.09.2017 01.09.2019 01.09.2018 01.09.2017 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 0 A8
II.1 1 01.09.2018 01.09.2020 01.09.2019 01.09.2018 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 1 A8
II.1 2 01.09.2019 01.09.2021 01.09.2020 01.09.2019 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 2 A8
II.1 3 01.09.2020 01.09.2022 A8 01.09.2021 01.09.2020 01.09.2023 01.09.2024 01.09.2025 3 A8
II.1 4 01.09.2021 01.09.2023 A8 01.09.2022 A8 01.09.2021 01.09.2024 01.09.2025 01.09.2026 4 A8
II.1 5 01.09.2022 01.09.2024 A8 01.09.2023 A8 01.09.2022 A8 01.09.2025 01.09.2026 01.09.2027 5 A7
II.1 6 01.09.2023 01.09.2025 A7 01.09.2024 A7 01.09.2023 A7
II.1 7 01.09.2024 A B C

GRUPO 1 GRUPO 2

O quadro está dividido em dois grupos de docentes do ensino profissional: 
Grupo 1 - Docentes com 3, 4 e 5 anos de serviço - Estes docentes são classificados, em 01.09.2022 no nível A8 da Tabela A, transitando para o nível A7 em função do tempo de serviço já prestado na Tabela II.1 do ensino profissional:

A  - Docentes cujo início do contrato teve início a partir de 01.09.2019 transitam ao nível A7 a partir de 01.09.2025
B - Docentes cujo início do contrato teve início a partir de 01.09.2018 transitam ao nível A7 a partir de 01.09.2024
C - Docentes cujo início do contrato teve início a partir de 01.09.2017 transitam ao nível A7 a partir de 01.09.2023

Grupo 2 - Docentes com menos de 3 anos de serviço - Estes docentes são classificados, em 01.09.2022 no nível A8 da Tabela A de acordo com o tempo de serviço prestado, transitando ao nível A7 no dia seguinte, após ter completado 4 anos de serviço.


