
Exmo. Sr. 

Juiz de Direito do Tribunal de Trabalho da 

Comarca de Lisboa  

 

STTAMP -  Sindicato Trabalhadores Transportes Área Metropolitana do Porto”, associação 

sindical, pessoa colectiva n.º 507543114, com os seus estatutos registados no Ministério da 

Segurança Social e do Trabalho em 24 de Fevereiro de 2003, ao abrigo do artigo 10.º do 

Decreto-Lei n.º 215-B/75, de 30 de Abril, sob o n.º 10/2003, a fl. 35 do livro n.º 2 e publicados 

no B.T.E., 1ª Série, n.º9, de 08/03/2003, com sede social na Rua dos Vanzeleres, 269, 3.º, 4100-

484 Porto,  

vem intentar acção especial de interpretação de cláusulas de convenções colectivas de 

trabalho previsto nos artigos 183º a 186º do Código de Processo de Trabalho contra, 

SPdH - Serviços Portugueses de Handling, S.A., sociedade comercial anónima, pessoa colectiva 

n.º 506 651 649, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com sede social 

no Aeroporto de Lisboa, Ed. 25, 6º andar - 1704-801 Lisboa, na qualidade de entidade 

empregadora outorgante e STHA — Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos, 

associação sindical, pessoa colectiva n.º……, com sede social na Rua Viana da Mota nº 51, 

1700-366 Lisboa, na qualidade de associação sindical outorgante,  

nos seguintes termos e fundamentos: 

1º 

A Autora é uma associação sindical cujos estatutos foram registados no Ministério da 

Segurança Social e do Trabalho em 24 de Fevereiro de 2003, ao abrigo do artigo 10.º do 

Decreto-Lei n.º 215-B/75, de 30 de Abril, sob o n.º 10/2003, a fl. 35 do livro n.º 2 e publicados 

no B.T.E., 1ª Série, n.º9, de 08/03/2003 (doc. n.º1). 

 



2º 

No âmbito dos referidos estatutos, a Autora tem por finalidade “Defender e promover, por 

todos os meios ao seu alcance, os interesses colectivos dos associados.” (alínea a) do art. 8º do 

Estatutos), incumbindo-lhe para o efeito “Celebrar convenções colectivas de trabalho;” (alínea 

a) do art. 9º dos Estatutos), bem como “Fiscalizar e reclamar a aplicação das leis do trabalho e 

das convenções colectivas de trabalho;” (alínea c) do art. 9º dos Estatutos). 

3º 

Assim, nessa qualidade e para a prossecução dos seus fins estatutários, a Autora celebrou, a 30 

de Setembro de 2014, com a Ré SPdH - Serviços Portugueses de Handling, S.A.1, na qualidade 

de entidade empregadora, um acordo de adesão (nos termos do disposto no art. 504.º do 

Código do Trabalho) ao acordo de empresa2 celebrado entre a SPdH e o Sindicato dos 

Técnicos de Handling de Aeroportos3, depositado em 6 de fevereiro de 2012, a fl. 122 do livro 

n.º 11, com o n.º 10/2012, nos termos do artigo 494.º do Código do Trabalho, aprovado pela 

Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro e publicado, após revisão global, no Boletim do Trabalho e 

Emprego n.º 6, de 15 de Fevereiro  de 2012 (doc. n.º 2 e 3). 

4º 

O referido acordo de adesão ao AE foi depositado em 15 de outubro de 2014, a fl. 162 do livro 

n.º 11, com o n.º 143/2014, nos termos do artigo 494.º do Código do Trabalho, aprovado pela 

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro e foi publicado no Boletim de Trabalho e Emprego n.º 

40/2014, de 29 de Outubro de 2014, páginas 3799 e 3800, abrangendo 42 (quarenta e dois) 

trabalhadores, com as profissões e categorias profissionais identificadas no AE filiados à data 

da celebração na Autora (cláusula 2ª), tendo entrado em vigor no dia 30 de Outubro de 2014 

(vide cláusula 3ª). 

 

                                                           
1
 Doravante designada SPdH. 

2
 Doravante designado AE. 

3
 Doravante designado STHA. 



5º 

Consequentemente, a partir do dia 30 de Outubro de 2014, passou a aplicar-se aos 

trabalhadores da “SPdH” filiados na Autora o AE celebrado entre aquela e o Réu Sindicato dos 

Técnicos de Handling de Aeroportos, publicado, após revisão global, no Boletim do Trabalho e 

Emprego n.º 6, de 15 de Fevereiro de, 2012. 

6º 

Sucede que, entre a Autora e a Ré “SPdH – Serviços Portugueses de Handling, SA” existem 

divergências insanáveis no que concerne à interpretação de diversas cláusulas constantes do 

AE publicado, no Boletim do Trabalho e Emprego n.º 6, de 15 de Fevereiro de, 2012. 

7º 

São pois tais dissensões interpretativas que a Autora coloca agora à apreciação do presente 

Tribunal de forma a emanar uma interpretação vinculativa para todas as partes integrantes e 

que versam sobre os pressupostos da evolução nas posições salariais e na carreira aplicáveis 

aos seus associados afectos à “SPdH”. 

8º 

Dispõe o n.º 1 da cláusula 12ª do AE em referência que “A evolução na carreira e mudança do 

grau processar-se -á de acordo com o referido no anexo V para cada categoria profissional.”. 

9º 

As diversas categorias profissionais encontram-se regulamentadas no  anexo V do AE, sendo 

que a evolução na carreira e mudança do grau (a que corresponde cada posição salarial de 

acordo com a tabela respectiva) dos Técnicos de tráfego de assistência em escala — TTAE e do 

Operadores de assistência em escala — OAE efetua-se de acordo com a verificação dos 

seguintes pressupostos: 



- A inexistência de nenhuma das situações descritas nas diversas alíneas do n.º 2 da Cláusula 

12ª do AE; 

 - Um tempo mínimo de permanência no grau onde o trabalhador se encontre inserido, tempo 

mínimo esse que varia de acordo com o grau em questão (cláusulas 7ªs da categorias 

profissionais constantes do anexo V do AE); 

-Uma avaliação de desempenho e potencial com uma classificação qualitativa positiva 

(Suficiente, Bom ou Muito Bom) de acordo com grau em questão (cláusulas 7ªs da categorias 

profissionais constantes do anexo V do AE); 

- Para o acesso aos graus IV e seguintes das categorias profissionais de OAE e TTAE exige-se 

ainda a apreciação do currículo técnico do trabalhador; 

10º 

De acordo com as Cláusulas 13.ªs de cada categoria profissional constante do anexo V “1 -A 

avaliação de desempenho e potencial será realizada de acordo com a regulamentação em cada 

momento em vigor na empresa e é atribuída uma classificação qualitativa de acordo com o 

seguinte: 

Insuficiente; 

Suficiente; 

Bom; 

Muito bom. 

2 — O SADP actualmente em vigor é o que consta do anexo. 

3 — As avaliações referentes a cada ano serão efectuadas até 30 de Junho do ano seguinte. 

4 — No caso de não poder ser feita a avaliação por motivo não imputável ao trabalhador, esta 

deve ser considerada como positiva.”. 

 

 



11º 

Sucede que os associados da Autora trabalhadores da SPdH viram o seu direito à progressão 

na carreira ser “suspenso” por esta última desde 01 de Janeiro de 2011 até 01 de Janeiro de 

2015, inicialmente com fundamento que a Lei n.º 55º-A/2010, de 31 de Dezembro (lei de 

Orçamento de Estado para 2011), mormente o seu art. 24º que proibia valorizações 

remuneratórias, os abrangia e posteriormente, após a entrada em vigor do AE  celebrado entre 

a SPdH e o STHA publicado no B.T.E. n.º 6, de 15 de Fevereiro de 2012, e por força da sua 

cláusula 73ª, tal suspensão  foi mantida até ao dia 31 de Dezembro de 2014. 

12º 

No ano de 2014, a SPdH, mediante regulamento interno, de forma unilateral, procedeu à 

estatuição de um processo de avaliação de desempenho e potencial dos seus trabalhadores 

diferente daquele que consta do AE celebrado em 2012 (doc. n.º4). 

13º 

Mediante a “Comunicação de Serviço n.º 049/DRH/2016” a SPdH publicitou a conclusão do 

processo de avaliação de desempenho e potencial referente ao ano de 2015 dos seus 

trabalhadores (entre os quais os associados da Autora). 

14º 

O referido regulamento interno do processo de avaliação de desempenho e potencial 

encontra-se disponível somente no sistema interno de documentação da SPdH designado 

IBPMS. 

15º 

A tramitação do processo de avaliação de desempenho e potencial dos trabalhadores da SPdH 

é efetuada integralmente mediante uma aplicação informática designada “Talentia”. 

 



16º 

A Autora procedeu ao envio, no dia 06 de Julho de 2016, à SPdH o Ofício n.º 143/2016, no qual 

elencou que o referido processo de avaliação de desempenho referente ao ano de 2015 

padecia de diversas irregularidades (doc. n.º5):  

a) a utilização de um processo de avaliação de desempenho e potencial diferente 

daquele que consta do AE de 2012;  

b) A exigência de um absentismo não superior a 15 horas na respectiva posição salarial 

quando a alínea a) do n.º 2 da cláusula 12ª do AE estabelece como requisito mínimo 

geral para a evolução nas posições salariais e na carreira um “Total de faltas seguidas 

ou interpoladas, durante o período de permanência na posição salarial, para além do 

limite global correspondente a 12 dias por cada ano de permanência requerida”; 

c) Sendo o processo previsto e regulamentado no AE, todas as alterações condicionantes 

à nota final do trabalhador que não constem do AE em vigor são consideradas ilegais, 

como por exemplo, os objectivos financeiros da Escala ou da empresa no seu todo, 

que não incorporam de alguma forma um parâmetro de avaliação individual; 

d) Avaliação de competências que extrapolam o “job profile” do avaliado (ex.: orientação 

para resultados nas categorias OAE e TTAE); 

e) A violação do prazo de conclusão do processo de avaliação de desempenho e potencial 

relativamente a diversos trabalhadores. 

17º 

Mediante email datado de 07 de Julho de 2016, o Exmo. Sr. Dr. Eric Teixeira, Director – 

Adjunto de Recursos Humanos da SPdH respondeu ao Ofício n.º 143/2016 que havia sido 

enviado pela Autora (doc. n.º6). 

 

 



18º 

 Assim, no que se refere à utilização de um processo de avaliação de desempenho e potencial 

diferente daquele que consta do AE de 2012, a SPdH informou que o processo de Gestão de 

Desempenho encontra-se devidamente regulamentado e sem alterações desde Janeiro de 

2014. 

19º 

No que se refere à questão de saber se a premissa de absentismo estabelecido para 15 horas 

viola a alínea a) do n.º 2 da Cláusula 12ª do AE, a SPdH informou que era importante distinguir 

com objetividade o processo de Avaliação de Desempenho e o Processo de Gestão de 

Carreiras.  Informou ainda que as regras para cada processo encontram-se definidas, ora por 

Regulamento ou pelo AE. Que a Cláusula 12ª está relacionada com o processo de Gestão de 

Carreiras.  

20º 

Mais informou que uma progressão/evolução pressupõe, segundo o modelo de Gestão de 

Carreiras em vigor, que o colaborador garanta o cumprimento de critérios mínimos 

estabelecidos, no que toca ao absentismo e desempenho, em cada ano do período definido 

para o grau (ou “posição salarial”) em que se encontra. 

21º 

No que concerne à estatuição de parâmetros de avaliação individual dos trabalhadores 

condicionantes das suas notas finais e que não constam do AE, a SPdH informou que, como já 

havia referido, o processo atual de Gestão de Desempenho encontra-se devidamente 

regulamentado desde Janeiro de 2014. Que a incorporação de objetivos de Equipa na 

avaliação de desempenho é considerada uma boa prática, sendo aplicada em quase todas as 

empresas de referência nacionais e internacionais. Que no caso da SPdH o regulamento 

estabelece que apenas 25% do resultado dependente de objetivos de equipa 



(colaborativos/solidários/organizacionais) é realizado na seguinte proporção: 5% através de 

um objetivo corporativo transversal a toda a empresa e partilhado por todos os colaboradores 

Groundforce; 10% através de um objetivo transversal a todos os colaboradores de cada 

Direção; 10% através de um objetivo de área partilhado por todos os colaboradores da cada 

área. 

22º 

No que se refere à avaliação de competências que extrapolem o “job profile” do avaliado (ex: 

orientação para resultados nas categorias OAE e TTAE) informa que a avaliação de 

competências (50% do resultado final) realiza-se com base na Ficha de Enquadramento de 

Função (FEF, ex –“job profile”) e no Diretório de Competências, sendo que, para cada função 

da empresa existe uma FEF, no qual são definidos os níveis de proficiência esperados para 

cada competência considerados por função. 

23º 

Perante tal resposta da SPdH, a Autora enviou novo ofício (Ofício n.º 149/2016), no qual pede 

os seguintes esclarecimentos (doc. n.º7): 

 “Onde pode ser encontrado o fundamento legal que faz distinção entre Gestão de Desempenho e Gestão de 

Carreiras, uma vez que no que diz respeito à regulamentação expressa, apenas conhecemos o disposto para o efeito 

no clausulado do Acordo de Empresa; 

Onde se encontra regulamentado o referido processo actual de Gestão de Desempenho, assim como a 

obrigatoriedade da sua aplicação em detrimento do disposto no Acordo de Empresa; 

No caso específico da Trabalhadora Catarina Silva n.º 28146.9, a quem a nota por meio de entrevista de avaliação 

com o respectivo Gestor de Desempenho, dentro do prazo definido pelo Acordo de Empresa de 30 de Junho, e por 

esse e outros motivos enviou já reclamação de nota devidamente fundamentada, tanto através da plataforma 

“Talentia”, como directamente via email, qual a forma de contagem do prazo para reclamação e, após realização 

desta, quando será agendada reunião de discussão da sua avaliação; 



No que diz respeito a parâmetros de evolução de carreira, de que forma está expresso no Acordo de Empresa em 

vigor a disposição que define a utilização retroactiva destas premissas para progressões em que as avaliações em 

análise correspondam a anos anteriores a 2012, anos de vigência do anterior Acordo de Empresa, que previa 

parâmetros diferentes; 

No caso específico do trabalhador Ricardo Rocha n.º 27060.3, conforme informação prestada ao mesmo pelos 

vossos serviços, qual a razão pela qual estão a ser utilizados parâmetros para evolução na carreira previstos no 

Acordo de Empresa em vigor desde 2012, sendo que as avaliações usadas para justificar a sua retenção no grau em 

que se encontra foram obtidas nos anos de 2008, 2009 e 2010, em que o anterior Acordo de Empresa, em vigor à 

data, previa parâmetros diferentes, assim permitindo a sua progressão pela premissa de nota mínima;” 

24º 

Em resposta ao supra enunciado Ofício n.º 149/2016, a SPdH respondeu via email no dia 26 de 

Julho de 2016, elaborado pelo seu Director – Adjunto de Recursos Humanos, o Exmo. Sr. Dr. 

Eric Teixeira (doc. n.º8). 

25º 

Assim, no que concerne ao fundamento legal que faz a distinção entre Gestão de Desempenho 

e Gestão de Carreiras foi pela SPdH afirmado que: 

“O clausulado do Acordo de Empresa estabelece os critérios para que qualquer trabalhador, independentemente da 

sua categoria profissional, possa progredir na carreira, cumprindo os requisitos existentes para o efeito – tempo de 

trabalho, absentismo e avaliação de desempenho. Um dos três requisitos é obtido a partir de outro processo 

autónomo: Gestão de Desempenho. Este processo tem regulamento próprio, publicado no portal IBPMS desde 

Janeiro de 2014. Atente-se ao disposto na clausula 72ª ponto 1., que estabelece que a Avaliação de Desempenho e 

Potencial será revista até 31 de Dezembro, o que se verificou.” 

26º 

Já quanto à questão colocada pela Autora sobre onde se encontra regulamentado o actual 

processo de Gestão de Desempenho, bem como a sua obrigatoriedade em detrimento do 



disposto no AE, a SPdH respondeu que “Encontra-se regulamentado no IBPMS. O Acordo de Empresa não 

prevê regras quanto ao modelo de avaliação de desempenho, assumindo apenas a determinação dos 

resultados/classificações mínimos para ser alcançada uma progressão de carreiras (cláusula 72ª, ponto 2), 

juntamente com condições relacionadas com absentismo e tempo de permanência em determinado grau. Em suma, 

não existe sobreposição entre o Regulamento de Gestão de Desempenho e o disposto no AE, existe sim 

complementaridade.” 

27º 

Sobre a situação enunciada da trabalhadora Catarina Silva, a SPdH informou que “Qualquer 

discordância quanto à classificação obtida e/ou à forma como o processo foi conduzido pelo Gestor(a) de 

Desempenho deverá ser comunicado para a DRH, para análise. A DRH, este ano, alargou o período para os 

trabalhadores recorrerem da avaliação, passando dos 10 dias úteis (cláusula 12ª ponto 11) para todo o mês de 

Julho. O AE estabelece, na cláusula 13ª ponto 3, que as avaliações serão efectuadas até 30 de Junho do ano 

seguinte, facto que se verificou no caso da Catarina Silva. O processo teve sempre disponível para todos os 

colaboradores na plataforma Talentia. Todos os colaboradores possuem um acesso, onde foi possível realizar a 

auto-avaliação de competências, e informar se concordavam ou não com a avaliação do Gestor de Desempenho 

(competências e objectivos individuais).” 

28º 

Por fim, no que diz respeito à aplicação dos parâmetros de evolução na carreira  presentes no 

AE vigente, isto é, de 2012, para progressões em que as avaliações em análise correspondiam a 

anos anteriores abrangidos pelo AE de 2007 que previa parâmetros diferentes, bem como ao 

caso específico do trabalhador Ricardo Rocha, apresentado como exemplo foi pela  SPdH 

afirmado que “Como é do v/ conhecimento, por força da Lei do Orçamento de Estado para os anos de 2011 (Lei 

n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro) e de 2012 (lei n.º 64-B/2011, de 31 de Dezembro) a contagem do tempo para 

efeitos de progressão nas carreiras esteve suspensa na SPdH desde 01 de Janeiro de 2011. Esta suspensão da 

contagem do tempo foi mantida até dia 31 de Dezembro de 2014 pela cláusula 73ª do novo Acordo de Empresa, 

celebrado entre a SPdH e o STHA, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego n.º 6, de 15 de Fevereiro de 2012. 



Temos assim que, como resulta do supra exposto, entre 01 de Janeiro de 2011 e 31 de Dezembro de 2014 esteve 

suspensa a contagem do tempo de permanência em cada Grau das diferentes carreiras da SPdH, não tendo, como 

tal, as avaliações referentes aos anos de 2008, 2009 e 2010 sido consideradas para efeitos de progressão na carreira 

durante este período. Ora, a 1 de Janeiro de 2015 foi retomada a referida contagem, havendo portanto condições 

para a Empresa aferir, caso a caso, se estão preenchidos os requisitos para que os trabalhadores possam progredir 

na carreira. Acontece que esta análise e, consequentemente, qualquer progressão na carreira a efetuar a partir de 

01 de Janeiro de 2015 terá, necessariamente, que ter em atenção os requisitos e condições estabelecidos nos AE de 

2012, em vigor desde 20 de Fevereiro de 2012, em cumprimento do princípio geral de aplicação das leis no tempo, 

consagrado no art. 12º do Código Civil. O mesmo resulta do disposto no art. 503º do Código do Trabalho ao estatuir 

que a convenção colectiva posterior (neste caso o AE de 2012) revoga integralmente a convenção anterior (AE de 

2007), salvo nas matérias expressamente ressalvadas pelas partes. Deste modo, não restam dúvidas de que, 

devendo a progressão na carreira ocorrer a partir de 2015 (sendo nesta data que se afere a verificação dos 

requisitos), os critérios a observar para a mesma serão os definidos no AE de 2012, por ser o regime vigente e 

aplicável à data da previsível evolução ou progressão salarial.” 

29º 

Face à interpretação que a SPdH realiza das cláusulas do AE celebrado em 2012 e a distinta 

interpretação que a Autora realiza das mesmas, forçoso se torna estabelecer uma 

interpretação vinculativa e uniforme para todos os seus outorgantes. 

A) 

1ª QUESTÃO INTERPRETATIVA 

30º 

Conforme se enunciou supra, é interpretação da SPdH que, de acordo com o disposto no AE de 

2012, a mesma poderia regulamentar a avaliação de desempenho e potencial mediante 

regulamento interno por si unilateralmente emanado. 

 



31º 

A mesma sustenta esta posição  alegando para o efeito que o AE de 2012 não prevê regras 

quanto ao modelo de avaliação de desempenho, sendo que apenas se prevê em tal 

instrumento de regulamentação colectiva, especificamente no n.º 2 do art. 72º, a 

determinação dos resultados/classificações mínimos para ser alcançada uma progressão de 

carreiras, juntamente com condições relacionadas com absentismo  (ou seja, o n.º 2 da 

cláusula 12º do AE) e tempo de permanência em determinado grau (ou seja, a cláusula 7ª do 

anexo V para a profissão de Técnico de Tráfego de Assistência em Escala – TTAE; a cláusula 7ª 

do anexo V para a profissão de Operador de Assistência em Escala –OAE; a cláusula 7ª do 

anexo V para a profissão de Técnico de Manutenção de Equipamentos de Assistência a Avião – 

TMEAA; a cláusula 8ª do anexo V para a profissão de Técnico de Organização e Administração 

– TOA; cláusula 6ª do anexo V para a profissão de Técnico Comercial – TC; a cláusula 8ª do 

anexo V para a profissão de Técnico Auxiliar – TAUX; a cláusula 3ª do anexo V para a profissão 

de Licenciado – Lic/Bacharel – BAC; a cláusula 3ª do anexo V para a profissão de Técnico 

Superior – TS). 

32º 

Ora, se da interpretação que a SPdH realiza das normas contantes das cláusulas supra 

enunciadas a mesma retira a conclusão negativa sobre qualquer impedimento relativo à 

possibilidade de estabelecer, mediante regulamento interno, o que designa de “modelo” de 

avaliação,  

33º 

do n.º 1 da cláusula 72ª do AE a mesma retira a conclusão interpretativa de se encontrar aí 

estatuída a obrigação positiva de a SPdH, até 31 de Dezembro de 2014, rever com 

uniformização para todos os trabalhadores de todas as profissões abrangidas pelo AE, a 

regulamentação da Avaliação de Desempenho e Potencial a ser efectuada mediante 

instrumento interno, isto é, mediante regulamento por si emanado. 



34º 

Com  devido respeito, sustenta-se que a interpretação da SPdH das normas constantes das 

cláusulas supra enunciadas não é a correcta. 

35º 

Pelo contrário, sustenta a Autora que a Avaliação de Desempenho e Potencial dos 

trabalhadores da SPdH integrados nas diversas categorias constantes do anexo V já se 

encontra regulamentada no AE de 2012.  

36º 

Ademais, o AE de 2012 não possui qualquer norma que atribua competência exclusiva à SPdH 

para, mediante regulamento interno, regulamentar ou de qualquer forma alterar o sistema de 

Avaliação de Desempenho e Potencial previsto no AE de 2012. 

37º 

Conforme enuncia do Professor Doutor Pedro Romano Martinez, na sua obra “Direito do 

Trabalho”, 3ª edição, Almedina, 2006, páginas 1105 e seguintes, atenta a redacção do 

(presentemente vigente) art. 492º do Código do Trabalho, é comum distinguir-se que o 

conteúdo das convenções colectivas é composto por cláusulas de conteúdo obrigacional e 

cláusulas de conteúdo regulativo. 

38º 

As cláusulas de conteúdo obrigacional são aquelas que disciplinam as relações entre as partes 

outorgantes das convenções colectivas. Um exemplo deste tipo de cláusulas é a já referida 

cláusula 72ª do AE de 2012 porquanto o comando constante da mesma é dirigido à entidade 

empregadora (SPdH) e aos sindicatos (a Autora e o STHA) uma vez que disciplina as relações 

entre as partes outorgantes. 

 



39º 

Já as cláusulas de conteúdo normativo ou regulativo são as que possuem por finalidade regular 

as relações individuais de trabalho estabelecidas entre os trabalhadores e o empregador, 

podendo-se subdividir em cláusulas de aplicação imediata e cláusulas que carecem de 

concretização futura. 

40º 

No que concerne à interpretação e integração das cláusulas de conteúdo regulativo, tem o 

Supremo Tribunal de Justiça entendido de forma dominante que “…regem as regras atinentes à 

interpretação da lei, consignadas, em particular, no artigo 9.º do Código Civil, visto tais cláusulas serem dotadas de 

generalidade e abstração e serem susceptíveis de produzir efeitos na esfera jurídica de terceiros.” (vide acórdão 

do Supremo Tribunal de Justiça  - 4ª Secção - proferido no âmbito do processo n.º 

3230/11.6TTLSB.S1, de 30/04/2014 e cujo relator foi o Venerando Juiz Conselheiro Melo Lima, 

consultável em www.dgsi.pt). 

41º 

Sustenta-se que as regras atinentes à interpretação da lei constantes do art. 9º do Código Civil 

se aplicam igualmente às cláusulas de conteúdo obrigacional, afastando-se assim a 

possibilidade de aplicação das regras constantes dos artigos 236º e seguintes do Código Civil 

respeitantes às regras de interpretação e integração de declarações negociais, adoptando-se 

portanto a posição expressa pela Prof. Doutora Maria do Rosário da Palma Ramalho que 

preconiza a ultrapassagem da posição dualista e a submissão da totalidade das cláusulas das 

convenções colectivas às regras constantes dos artigos 9º e 10º do Código Civil pois 

constituem uma unidade normativa, sendo que a ponderação de factores subjectivos serão 

atendíveis no contexto dos elementos históricos de interpretação da lei (in “Tratado de Direito 

do Trabalho – Parte III – Situações Laborais Colectivas”, Almedina, 2012, p. 288). 

 

http://www.dgsi.pt/


42º 

De acordo com a jurisprudência decorrente do acórdão datado de 14/02/2007 e o já referido 

acórdão 30/04/2014, ambos do Supremo Tribunal de Justiça “[a] interpretação jurídica tem por 

objecto descobrir, de entre os sentidos possíveis da lei, o seu sentido prevalente ou decisivo.” 

43º 

Dispõe a cláusula 72.ª do AE de 2012 sob a epígrafe “Avaliação de desempenho e potencial” 

que “1 — Até 31 de Dezembro de 2014 será revista, com uniformização para todos os trabalhadores de todas as 

profissões abrangidas pelo AE, a regulamentação da avaliação de desempenho e potencial. 

2 — Os níveis de avaliação a estabelecer na nova regulamentação serão, para todos os trabalhadores: 

Insuficiente; 

Suficiente; 

Bom; 

Muito bom.” 

44º 

Ora, a cláusula 72.ª do AE de 2012 tem de ser interpretada no sentido de que as partes 

outorgantes, até 31 de Dezembro de 2014 estavam obrigadas a rever, de comum acordo, a 

regulamentação da avaliação de desempenho e potencial, regulamentação essa  já constante 

do AE de 2012 e do seu anexo V ,  de forma uniforme para todos os trabalhadores de todas as 

profissões abrangidas pelo AE, não sendo pois possível à SPdH rever tal regulamentação 

unilateralmente mediante a elaboração de um regulamento interno. 

45º 

Como se referiu supra, a SPdH sustenta que a referida norma possui como único destinatário a 

entidade empregadora e não todas as partes outorgantes do AE e que o n.º 1 e 2 da cláusula 

72ª abrange somente a estruturação uniforme da regulamentação da Avaliação de 



Desempenho e Potencial ou seja o procedimento mediante o qual se realiza a referida  

Avaliação de Desempenho e Potencial (o que a mesma designa de modelo de avaliação).  

46º 

Mais sustenta a SPdH que tal revisão da regulamentação da Avaliação de Desempenho e 

Potencial poderia ser pela mesma realizada mediante a emanação de um regulamento interno.  

47º 

Pressupõe-se que tal interpretação da SPdH se sustente na já referida hipótese de que a 

mesma é a única destinatária do comando constante do n.º 1 e 2 da cláusula 72ª do AE de 

2012, bem como do disposto no anexo V quando se refere, em relação a cada uma das 

profissões abrangidas,  que “A Avaliação de Desempenho e Potencial será realizada de acordo 

com a regulamentação em cada momento em vigor na empresa” (vide n.º 1 das cláusulas 13ªs 

referentes às profissões de TTAE, OAE e TMEAA; o n.º 1 da cláusula 12ª do anexo V para a 

profissão de TOA; do n.º 1 da cláusula 10ª do anexo V para a profissão de TC; do n.º 1 da 

cláusula 12ª do anexo V para a profissão de TAUX; do n.º 1 das cláusulas 4ª do anexo V para as 

profissões de profissões de BAC e TS). Tal norma deve ser interpretada no sentido que a 

Avaliação de Desempenho e Potencial deve ser realizada de acordo com a regulamentação, 

isto é, o complexo normativo aprovado de comum acordo entre as partes outorgantes do AE, 

em cada momento em vigor na empresa. 

48º 

Ora, do elemento gramatical (ou seja, o texto da norma que tem de constituir referência 

primeira bem como limite à interpretação legítima) do n.º 1 da cláusula 72ª do AE de 2012 não 

se retira qualquer subsídio interpretativo que permita concluir que a obrigação de revisão da 

regulamentação da Avaliação de Desempenho e Potencial tenha como único destinatário a 

SPdH na qualidade de entidade empregadora e não todas as partes outorgantes do AE.  

 



49º 

A referida cláusula é omissa na identificação dos seus destinatários, contudo os elementos 

interpretativos de natureza sistemática, histórica e teleológica levam à conclusão imperiosa 

que a obrigação de revisão uniforme para todos os trabalhadores de todas as profissões 

abrangidas pelo AE, da regulamentação da avaliação de desempenho e potencial até 31 de 

Dezembro de 2014 tem como destinatários todos os outorgantes do AE  (os originários SPdH e 

SPHA e a partir de 30/11/2014 também a Autora). 

50º 

Se se pretendesse que fosse a SPdH a promover, de per si, mediante regulamento interno, a 

revisão da regulamentação da Avaliação de Desempenho e Potencial, tal obrigação constaria 

explicitamente da cláusula 17ª do AE., o que não é o caso. 

51º 

Socorrendo-nos agora do elemento sistemático (a consideração do complexo normativo onde 

se integra a norma interpetanda), a referida cláusula 17.ª do AE de 2012, sob a epígrafe 

“Regulamentos internos” estatui que: “1 — A empresa promoverá, até 31 de Dezembro de 2012, a 

elaboração de regulamentos internos donde constem as normas de organização e disciplina do trabalho, de acordo 

com os princípios definidos neste AE e na lei.  

2 — Até definição de nova regulamentação interna, mantêm-se em vigor os regulamentos actualmente 

estabelecidos e aplicáveis, referidos no anexo I. 

3 — O envio de novos regulamentos para aprovação, à autoridade competente, será acompanhado de parecer dos 

sindicatos outorgantes. 

4 — Os regulamentos internos serão publicados e divulgados a todos os trabalhadores.” 

 

 



52º 

Da leitura cláusula 17.ª do AE de 2012 estatui-se somente que a SPdH deverá elaborar 

regulamentos internos donde constem as normas de organização e disciplina do trabalho 

(normas essas que não abrangem a avaliação dos trabalhadores), de acordo com os princípios 

definidos no AE e na lei, sendo que até nova regulamentação interna, mantêm-se em vigor os 

regulamentos actualmente estabelecidos e aplicáveis, referidos no anexo I.  

53º 

Tendo em consideração que o AE de 2012 não possui nenhum anexo I, os regulamentos 

referidos na sua cláusula 17ª serão os constantes do anexo I do revogado AE de 2007, ou seja, 

o regulamento de deslocações em serviço, o regulamento de transportes, o regulamento de 

higiene e de segurança no trabalho, o regulamento de facilidades de passagens, o regulamento 

de ajudas de custo, o regulamento de uniformes, o regulamento de deslocações temporárias 

por mais de 90 dias, em Portugal, o regulamento de deslocações temporárias por mais de 90 

dias, no estrangeiro e o regulamento de condições especiais de trabalho. 

54º 

A própria ratio legis, ou seja, o elemento teleológico da norma em apreço (o fim visado pela 

mesma) conduz à conclusão que o que se pretendeu foi que a regulamentação da Avaliação de 

Desempenho e Potencial constante do Anexo V do AE de 2012, que é não é exatamente igual 

para todas as carreiras ai previstas4, fosse revista, de comum acordo, até 31 de Dezembro de 

2014, de forma a serem uniformes para todos os trabalhadores de todas as profissões 

abrangidas pelo AE. 

 

 

                                                           
4
 (vide a regulamentação da Avaliação de Desempenho e Potencial para as carreiras de Técnico de Tráfego de Assistência em 

Escala (TTAE), de Operador de Assistência em Escala (OAE) com, por exemplo, a regulamentação constante da Avaliação de 
Desempenho e Potencial para as carreiras de Licenciado – Lic/Bacharel-BAC e de Técnico Superior –TS). 



55º 

Ademais, sustenta-se que, atenta a importância capital que o processo de Avaliação de 

Desempenho possui para os trabalhadores da SPdH porquanto é através do mesmo que 

aqueles irão  progredir nos respectivos escalões remuneratórios, bem como irão aceder às 

categorias superiores das carreiras em que estejam inseridos, qualquer alteração ao referido 

processo de avaliação terá de ser efectuado de forma consensual  por todas as entidades 

outorgantes do AE. 

56º 

E se tem de ser efectuado de forma consensual por todas as entidades outorgantes, nunca tal 

revisão da regulamentação da Avaliação de Desempenho e Potencial poderia constar de 

regulamento interno da SPdH mesmo que o mesmo fosse comunicado aos restantes 

outorgantes e estes fossem ouvidos através dos seus delegados sindicais. 

57º 

Acresce que, tendo as partes outorgantes estabelecido de comum acordo a regulamentação 

da Avaliação de Desempenho e Potencial dos trabalhadores da SPdH no AE de 2012, a sua 

revisão comportará uma alteração ao convencionalmente estatuído nessa convenção 

colectiva.  

58º 

Dispõe o n.º 1 da cláusula 12ª do AE que “A evolução na carreira e mudança do grau 

processar-se -á de acordo com o referido no anexo V para cada categoria profissional.”, 

sendo que os n.ºs 7 e seguintes de tal cláusula estipulam os prazos e fases a que deve 

obedecer a Avaliação de Desempenho e Potencial.  

59º 

Assim, estipula-se por exemplo que a avaliação será sempre especificada e fundamentada 

devendo ser comunicadas, por escrito, ao trabalhador, podendo este recorrer, no prazo de 10 



dias úteis, para um júri a constituir, que integrará representantes da hierarquia e da área de 

recursos humanos, bem como um representante do sindicato de que o trabalhador seja filiado 

e que se pronunciará no prazo máximo de 30 dias. 

60º 

Por sua vez, as normas constantes do anexo V referentes a cada profissão e que versam sobre 

a avaliação de desempenho e potencial estipulam claramente que as avaliações serão anuais e 

realizadas até 30 de Junho do ano seguinte (vide n.º 3 das cláusulas 13ªs referentes às 

profissões de TTAE, OAE e TMEAA; n.º 3 da cláusula 12ª do anexo V para a profissão de TOA; 

do n.º 1 da cláusula 10ª do anexo V para a profissão de TC; n.º 3 da cláusula 12ª do anexo V 

para a profissão de TAUX; n.º 3 das cláusulas 4ª do anexo V para as profissões de profissões de 

BAC e TS), 

61º 

que a classificação é de natureza qualitativa cujos níveis são: Insuficiente; Suficiente; Bom e 

Muito Bom (vide n.º 1 das cláusulas 13ªs referentes às profissões de TTAE, OAE e TMEAA; n.º 1 

da cláusula 12ª do anexo V para a profissão de TOA; n.º 1 da cláusula 10ª do anexo V para a 

profissão de TC; n.º 1 da cláusula 12ª do anexo V para a profissão de TAUX; n.º 1 das cláusulas 

4ª do anexo V para as profissões de profissões de BAC e TS), 

62º 

As cláusulas 4ªs do anexo V referentes às profissões de TTAE, OAE e TMEAA caracterizam e 

discriminam as funções e competências na linha técnica por grau.  

63º 

Já a cláusula 3ª do anexo V da profissão de TEO caracteriza e discrimina as funções e 

competências na linha técnica por grau e a cláusula 7ª da mesma profissão estabelece os 

enquadramentos profissionais.  

 



64º 

A cláusula 2ª do anexo V da profissão de TC caracteriza e discrimina as funções e competências 

na linha técnica por grau e a cláusula 5ª da mesma profissão estabelece os enquadramentos 

profissionais.  

65º 

A cláusula 3ª do anexo V da profissão de TAUX caracteriza e discrimina as funções e 

competências na linha técnica por grau e a cláusula 7ª da mesma profissão estabelece os 

enquadramentos profissionais. As cláusulas 2ªs do anexo V para as profissões de profissões de 

BAC e TS discriminam os estádios de desenvolvimento das respectivas carreiras. 

66º 

Cabe assim questionar que elementos do processo de avaliação de desempenho e potencial 

dos trabalhadores necessitariam de ser concretizados, atenta a minúcia da regulamentação 

constante do AE de 2012 e do seu anexo V. 

67º 

Ademais, estatui-se que, para cada profissão enunciada no anexo V, o SADP (isto é, o Sistema 

de Avaliação de Desempenho e Potencial) em vigor (isto é, até ser revisto nos termos da 

cláusula 72ª do AE) é o que consta do próprio anexo (vide n.º 2 das cláusulas 13ªs referentes 

às profissões de TTAE, OAE e TMEAA; n.º 2 da cláusula 12ª do anexo V para a profissão de TOA; 

do n.º 2 da cláusula 10ª do anexo V para a profissão de TC; n.º 2 da cláusula 12ª do anexo V 

para a profissão de TAUX; n.º 2 das cláusulas 4ª do anexo V para as profissões de profissões de 

BAC e TS). 

68º 

Ou seja, a regulamentação do processo de Avaliação de Desempenho e Potencial dos 

trabalhadores filiados nas associações sindicais outorgantes já consta do AE de 2012, não 



necessitando pois de tal regulamentação ter lugar mediante regulamento interno emanado 

pela SPdH. 

69º 

Reitera-se , tratando-se o processo de avaliação de desempenho e potencial uma matéria de 

importância central para os trabalhadores filiados nas associações sindicais outorgantes do AE 

de 2012 , que estas pretendessem que a SPdH pudesse emanar, de forma unilateral, um 

regulamento interno (cujas provisões não são negociadas) que constrangesse de forma mais 

intensa – em comparação com o regime constante no AE de 2012 - a possibilidade de os 

trabalhadores progredirem nas categorias das carreiras profissionais das carreiras onde se 

inserem e dessa forma melhorarem as suas condições profissionais.  

70º 

Assim, sustenta-se que a cláusula 72ª do AE deve ser interpretada no sentido de que “a revisão 

da regulamentação da Avaliação de Desempenho e Potencial com uniformização para todos os 

trabalhadores de todas as profissões abrangidas pelo AE não poderá ser realizada 

unilateralmente pela entidade empregadora (SPdH) através da emanação de um regulamento 

interno da empresa, mas unicamente mediante a alteração ao Acordo de Empresa 

consensualizada entre todos os seus outorgantes (SPdH, STHA e a STMMP).” 

B) 

2ª QUESTÃO INTERPRETATIVA 

71º 

Conforme se enunciou supra, a progressão na carreira possui um requisito mínimo geral (ou se 

se pretender, um requisito negativo), qual seja, o trabalhador não possuir: 

a) um número total de faltas seguidas ou interpoladas durante o período de permanência 

na posição salarial para além do limite global correspondente a 12 dias por cada ano 

de permanência requerida (alínea a) do n.º2 da cláusula 12ª do AE) e, 



b)  um total de faltas injustificadas para além do limite de duas seguidas ou quatro 

interpoladas, no período de permanência na posição salarial (alínea b) do n.º2 da 

cláusula 12ª do AE). 

72º 

Assim, a referida  alínea a) do n.º 2 da cláusula 12ª do AE possui a seguinte redacção: “Total de 

faltas seguidas ou interpoladas, durante o período de permanência na posição salarial, para 

além do limite global correspondente a 12 dias por cada ano de permanência requerida;”. 

73º 

Por sua vez a referida alínea b) do n.º 2 da cláusula 12ª do AE possui a seguinte redacção: 

“Faltas injustificadas para além do limite de 2 seguidas ou 4 interpoladas, no período de 

permanência na posição salarial;” 

74º 

Sucede que a SPdH estabeleceu como objetivos individuais para o ano de 2015 dos 

trabalhadores filiados nas associações sindicais outorgantes do AE de 2012, pressupostos 

relativos à sua assiduidade distintos daqueles que se encontram previstos nas alíneas a) e b) 

do n.º 2 da cláusula 12ª do AE (sem prejuízo de o não poder fazer unilateralmente como supra 

se sustenta). 

75º 

Assim, mediante circular interna datada de 16/07/2015 (doc. n.º9), a SPdH comunicou aos 

trabalhadores que prestam trabalho na unidade de handling do Porto (UHOPO) o que 

seguidamente se passa a transcrever: “Constata-se, no decorrer do ano de 2014, que o 

indicador “Absentismo” teimou em manter níveis acima dos expectáveis, fator que se traduziu 

num impacto negativo na nossa Organização, corroendo os nossos indicadores financeiros e 

sobretudo por ter compelido a um esforço maior aos colaboradores com níveis de Absentismo 

baixos. 



Deste modo e para o ano de 2015, estabelece-se  - para os TTAE´s, OAE´s e Chefes de Equipa, a 

definição prévia do indicador “Absentismo” como um dos objetivos a superar individualmente, 

com um peso de 75% na ponderação dos objetivos individuais, num esforço comum para a 

EQUIPA OPO (todos nós) restabelecer os níveis adequados. 

Sendo assim, a UHOPO espera que em 2015 o colaborador não supere 2 dias de absentismo, 

sendo este valor convertido em horas: 

Full Time (7,5h) – 15h 

Part Time (6h) – 12h 

Part Time (5h) – 10h” 

76º 

Assim, sem prejuízo do que já se enunciou supra sobre a (im)possibilidade de a SPdH poder 

unilateralmente rever a regulamentação do sistema de Avaliação de Desempenho e Potencial 

dir-se-á que, mesmo que se concebesse tal como possível, a mesma nunca poderia estabelecer 

como objectivo individual dos trabalhadores filiados nas associações sindicais outorgantes do 

AE de 2012 a observância de determinado nível de absentismo e muito menos um nível de 

absentismo distinto daquele que consta das alínea a) e b) o n.º 2 da cláusula 12ª do AE de 

2012. 

77º 

Como se enunciou supra, a SPdH realiza uma distinção artificial entre o que a mesma designa 

de “Processo de Gestão de Carreiras” e de “Processo de Avaliação de Desempenho”. Artificial 

pois tal distinção efectuada pela SPdH não consta em nenhuma cláusula do AE de 2012 

 

 

 



78º 

Assim, a SPdH interpreta a cláusula 12ª do AE como integrando o “Processo de Gestão de 

Carreiras” e os parâmetros individuais por si casuisticamente elaborados relativos ao 

absentismo como integrando “Processo de Avaliação de Desempenho”. 

79º 

Desconhece a Autora qual o fundamento para a SPdH realizar a distinção entre “Processo de 

Gestão de Carreiras” e “Processo de Avaliação de Desempenho” até porque, da mera leitura da 

cláusula 12ª do AE de 2012 torna-se patente que a mesma se refere ao processo de avaliação 

dos trabalhadores. 

80º 

Assim, no que se refere à questão de saber se a premissa de absentismo estabelecido para 15 

horas viola a alínea a) do n.º 2 da Cláusula 12ª do AE, a SPdH informou a Autora que era 

importante distinguir com objetividade o processo de Avaliação de Desempenho e o Processo 

de Gestão de Carreiras.  Informou ainda que as regras para cada processo encontram-se 

definidas, ora por Regulamento ou pelo AE. Que a Cláusula 12ª está relacionada com o 

processo de Gestão de Carreiras.  

81º 

Mais informou que uma progressão/evolução pressupõe, segundo o modelo de Gestão de 

Carreiras em vigor, que o colaborador garanta o cumprimento de critérios mínimos 

estabelecidos, no que toca ao absentismo e desempenho, em cada ano do período definido 

para o grau (ou “posição salarial”) em que se encontra. 

82º 

Ora, mesmo que fosse possível à SPdH estabelecer objectivos individuais aos trabalhadores no 

âmbito da sua avaliação de desempenho individual, nunca poderiam os mesmos referir-se ao 



nível de absentismo pois este já se encontra estatuído nas referidas alínea a) e b) do n.º 2 da 

cláusula 12ª do AE de 2012. 

83º 

Ademais, a estatuição da exigência de um absentismo não superior a 15 horas no período de 

avaliação de desempenho dos trabalhadores (em full-time), tendo em consideração que a 

periodicidade da avaliação de desempenho e potencial dos trabalhadores é anual e que tal 

“objectivo” teria um peso de 75% na ponderação dos objectivos individuais, entra em 

contradição normativa directa com o estatuído na alínea a) do n.º 2 da cláusula 12ª do AE 

(norma que a SPdH reconhece manter-se em vigor) que estatui que o trabalhador não pode 

ultrapassar 12 dias de faltas – seguidas ou interpoladas – durante  o período de permanência 

na posição salarial  e por cada ano de permanência requerida. 

84º 

Isto porque, o trabalhador que tenha 10 dias de faltas num ano de permanência na posição 

salarial e assim cumprindo o estatuído na  alínea a) do n.º 2 da cláusula 12ª do AE, vai 

necessariamente incumprir o “objectivo individual” relativo à assiduidade para o ano de 2015 

pois este não permite um absentismo superior a 15 horas (dois dias) para os trabalhadores em 

full-time, objectivo esse que corresponde a 75% “na ponderação dos objectivos individuais”. 

85º 

Acresce que a exigência de cumprimento de tal objectivo individual relativo ao absentismo 

pela SPdH não é universal, pois não só restringiu o mesmo às carreiras de TTAE´s, OAE´s e 

Chefes de Equipa, mas mais importante, aplicou tal parâmetro apenas aos seus trabalhadores 

afectos à Unidade de Handling do Porto (aeroporto de Sá Carneiro) mas já não aos 

trabalhadores afectos à Unidade de Handling de Lisboa (aeroporto de Lisboa). 

 

 



86º 

Assim, sustenta-se que a alínea a)e b) do n.º 1 da cláusula 12ª do AE deve ser interpretada no 

sentido de não permitir a estatuição pela SPdH de objectivos no âmbito do processo de 

Avaliação de Desempenho e Potencial que versem sobre o  absentismo dos trabalhadores 

filiados nas associações sindicais outorgantes do AE de 2012 de teor distinto do constante das 

referidas normas do AE de 2012 ou que esses objectivos estabeleçam critérios mais restritivos 

no que se reporta ao absentismo dos trabalhadores do que aqueles constantes das alíneas a)e 

b) do n.º 1 da cláusula 12ª do AE. 

C) 

3ª QUESTÃO INTERPRETATIVA 

87º 

A terceira questão interpretativa versa sobre a aplicação dos pressupostos (exigência de 

determinada avaliação qualitativa de desempenho e potencial, bem como à exigência de 

permanência no respectiva grau por determinado período temporal) constantes das cláusulas 

7ªs do anexo V do AE de 2012 relativas à evolução das carreiras de técnico de tráfego de 

assistência em escala (TTAE), de operador de assistência em escala (OAE) e de técnico de 

manutenção de equipamentos de assistência a avião (TMEAA). 

88º 

Ou seja, trata-se de saber se se deverá (ou não) aplicar (e aplicar exclusivamente) as regras 

relativas à evolução das carreiras supra referidas constantes das correspondentes cláusulas 7ªs 

do anexo V do AE de 2012 a trabalhadores inseridos nas carreiras de TTAE, OAE e de TMEAA 

que preencheram nos anos de 2009 e 2010 parte (ou a quase totalidade) dos pressupostos 

para a evolução para o grau seguinte àquele em que se encontram inseridos - pressupostos 

esses constantes das respetivas cláusulas 7ªs do anexo V do AE de 2007 (doc. n.º10) -  mas que 



só completariam já na vigência do AE de 2012 (que prevê pressupostos diferentes e mais 

exigentes para a evolução na carreira).  

89º 

Concretizando e conforme já se enunciou, a Autora, mediante o seu Ofício n.º 149/2016, 

questionou a SPdH sobre a recusa por esta última de permitir a progressão de determinados 

trabalhadores seus associados, o que fez nos seguintes termos: “No caso especifico do trabalhador 

Ricardo Rocha n.º 27060.3, conforme informação prestada ao mesmo pelos vossos serviços, qual a razão pela qual 

estão a ser utilizados parâmetros para evolução na carreira previstos no Acordo de Empresa em vigor desde 2012, 

sendo que as avaliações usadas para justificar a sua retenção no grau em que se encontra foram obtidas nos anos 

de 2008, 2009 e 2010, em que o anterior Acordo de Empresa, em vigor à data, previa parâmetros diferentes, assim 

permitindo a sua progressão pela premissa de nota mínima;” 

90º 

Isto porque o referido trabalhador Ricardo Rocha havia progredido para o grau III da linha 

técnica da carreira de Técnico de tráfego de assistência em escala (TTAE) no dia 01/05/2009.  

91º 

De acordo com o disposto na alínea e) do n.º 1 da cláusula 8ª da carreira de técnico de tráfego 

de assistência em escala (TTAE) constante do anexo V do AE de 2007, para que o trabalhador 

Ricardo Rocha pudesse progredir para o grau IV da carreira em que se encontra inserido 

bastar-lhe-ia uma permanência de 24 meses no grau III com avaliação do desempenho e 

potencial Positiva (“Após 24 meses de permanência no grau III, com avaliação do desempenho 

e potencial Positiva, o TTAE evoluirá para o grau IV, sendo enquadrado na posição salarial 

respectiva.”). 

92º 

Tendo sido avaliado o desempenho e potencial do trabalhador Ricardo Rocha relativo aos 

anos de 2009 e 2010, o mesmo obteve as avaliações quantitativas de 3.18 e 3.20 (numa escala 



de 1 a 5) respetivamente, o que corresponde à avaliação qualitativa de positivo em ambos os 

referidos anos.  

93º 

Sucede contudo que, antes do trabalhador Ricardo Rocha pudesse preencher os 24 meses de 

permanência no grau III (o que somente sucederia a 01/05/2011) para poder progredir para o 

grau IV, entrou em vigor no dia no dia 01/01/2011 a Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro 

(Orçamento de Estado para 2011) que no seu art. 24º veio proibir a valorizações 

remuneratórias, entre as quais as decorrentes das progressões, norma essa que à data era 

aplicável à SPdH por força do disposto no art. 19º do mesmo diploma. 

94º 

Em virtude da alteração da natureza jurídica da SPdH à mesma  - aos seus trabalhadores – 

deixou de ser aplicável a restrição supra enunciada, passando-lhes ser sim aplicável 

integralmente as normas jurídico-privadas que regem as relações laborais de natureza privada. 

95º 

Sucede que, por força do disposto nos n.º 1 e 2 da cláusula 73ª do AE de 2012 foi estatuído 

que até 31 de Dezembro de 2014 não haveria qualquer alteração salarial, ficando suspensa até 

essa data a aplicação de todas as normas do AE e respetivos anexos relativas a evolução nas 

carreiras. 

96º 

Por sua vez, o n.º3 da Cláusula 73ª possuí a seguinte redação: “Por efeito do disposto no 

número anterior, durante o período de suspensão da aplicação das normas nele referidas é 

suspensa a contagem do tempo de permanência em cada grau das carreiras, devendo essa 

contagem ser retomada e prosseguida em 1 de Janeiro de 2015, a partir do tempo de 

permanência registado na data da entrada em vigor do presente AE.” (sublinhado da nossa 

autoria). 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdp6Har83QAhXCnBoKHW3iDusQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pgdlisboa.pt%2Fleis%2Flei_mostra_articulado.php%3Fnid%3D1295%26tabela%3Dleis&usg=AFQjCNGfWP_83koj1rqXwQqrp0k1Okg9nA&bvm=bv.139782543,d.d2s


97º 

Assim, somente em 01/05/2015 é que o trabalhador Ricardo Rocha completaria o prazo de 

permanência no grau III para que pudesse transitar para o grau IV. No entanto, através de 

comunicação (email) do Departamento de Recursos Humanos da SPdH subscrita pela Exma. 

Sr.ª Cristina Coelho, foi-lhe transmitido que:  

“Em resposta ao S/email, coligimos os seguintes dados: 

Aval 2008 = 2.5 

Aval 2009 = 3.18 

Aval 2010 = 3.2 

Datada da última evolução 01.05.2009; 

Tempo de permanência 24 meses 

Em Maio de 2015, não foi possível efetuar a S/evolução para o GRAU IV, porque não tem uma 

avaliação considerada de BOM. 

BOM = 3.75” 

98º 

Outros trabalhadores da SPdH associados da Autora encontram-se em situação idêntica à do 

trabalhador Ricardo Rocha, como por exemplo a trabalhadora Esperança Alexandra Lopes 

Antunes, empregada n,º 27574 inserida no grau III da carreira de técnico de tráfego de 

assistência em escala (TTAE) à qual foi comunicado via email do Departamento de Recursos 

Humanos da SPdH subscrita pela Exma. Sr.ª Cristina Coelho o seguinte: “Estivemos a analisar a 

S/ situação relativamente à evolução na carreira, e no GRAU III (GRAU onde está integrada são 

24 meses) ou seja, evolução prevista para Novembro de 2015. 



Contudo, a evolução para o GRAU IV, pressupõe uma avaliação de BOM em um dos anos em 

análise (2009 e 2010) e a Alexandra não tem em nenhum dos dois anos 3.75 (valor considerado 

de BOM).”. 

99º 

No dia 26 de Julho de 2016, a SPdH responde via email ao Ofício n.º 149/2016 no que 

concerne à situação do trabalhador Ricardo Rocha nos seguintes termos: “Como é do v/ 

conhecimento, por força da Lei do Orçamento de Estado para os anos de 2011 (Lei n.º 55-A/2010, de 31 de 

Dezembro) e de 2012 (lei n.º 64-B/2011, de 31 de Dezembro) a contagem do tempo para efeitos de progressão nas 

carreiras esteve suspensa na SPdH desde 01 de Janeiro de 2011. Esta suspensão da contagem do tempo foi mantida 

até dia 31 de Dezembro de 2014 pela cláusula 73ª do novo Acordo de Empresa, celebrado entre a SPdH e o STHA, 

publicado no Boletim do Trabalho e Emprego n.º 6, de 15 de Fevereiro de 2012. Temos assim que, como resulta do 

supra exposto, entre 01 de Janeiro de 2011 e 31 de Dezembro de 2014 esteve suspensa a contagem do tempo de 

permanência em cada Grau das diferentes carreiras da SPdH, não tendo, como tal, as avaliações referentes aos anos 

de 2008, 2009 e 2010 sido consideradas para efeitos de progressão na carreira durante este período. Ora, a 1 de 

Janeiro de 2015 foi retomada a referida contagem, havendo portanto condições para a Empresa aferir, caso a caso, 

se estão preenchidos os requisitos para que os trabalhadores possam progredir na carreira. Acontece que esta 

análise e, consequentemente, qualquer progressão na carreira a efetuar a partir de 01 de Janeiro de 2015 terá, 

necessariamente, que ter em atenção os requisitos e condições estabelecidos nos AE de 2012, em vigor desde 20 de 

Fevereiro de 2012, em cumprimento do princípio geral de aplicação das leis no tempo, consagrado no art. 12º do 

Código Civil. O mesmo resulta do disposto no art. 503º do Código do Trabalho ao estatuir que a convenção colectiva 

posterior (neste caso o AE de 2012) revoga integralmente a convenção anterior (AE de 2007), salvo nas matérias 

expressamente ressalvadas pelas partes. Deste modo, não restam dúvidas de que, devendo a progressão na carreira 

ocorrer a partir de 2015 (sendo nesta data que se afere a verificação dos requisitos), os critérios a observar para a 

mesma serão os definidos no AE de 2012, por ser o regime vigente e aplicável á data da previsível evolução ou 

progressão salarial.” 

 



100º 

Temos pois que a SPdH fundamenta a sua posição, quer no art. 12º do Código Civil, quer no 

art. 503º do Código do Trabalho.  

101º 

Ambas as normas se referem à sucessão de normas no tempo, sendo que o art. 503º do 

Código do Trabalho se poderá reputar como consagrando um regime especial em relação ao 

regime geral constante do art. 12º do Código Civil. 

102º 

Se o artigo 503.º do Código do Trabalho prevê a regra “lex posterior derrogat legi priori”, já o 

n.º 3 da mesma norma estatui que “Os direitos decorrentes de convenção só podem ser 

reduzidos por nova convenção de cujo texto conste, em termos expressos, o seu caráter 

globalmente mais favorável”, ou seja, trata-se de uma consagração do principio do “favor 

laboratories”, permitindo contudo a redução de direitos constantes de um instrumento 

anterior quando no novo instrumento se enunciar expressamente que o mesmo é globalmente 

mais favorável. 

103º 

E de facto os outorgantes do AE de 2012 expressamente convencionaram no n.º 3 da sua 

cláusula 74ª que o seu regime e dos respetivos anexos era mais favorável aos consagrados nos 

instrumentos anteriores (isto é, no AE de 2007 e respetivos anexos outorgado pela SPdH na 

qualidade de entidade empregadora e pela STHA na qualidade de associação sindical e 

publicado no BTE n.º 28, 1ª Série, de 29 de Julho de 2007, páginas 2802 a 2860). 

104º 

Sucede contudo que a aplicação dos pressupostos relativos à avaliação de desempenho e 

potencial e ao tempo mínimo de permanência constantes das cláusulas 7ªs das carreiras de 

técnico de tráfego de assistência em escala (TTAE), de operador de assistência em escala (OAE) 



e de técnico de manutenção de equipamentos de assistência a avião (TMEAA) constantes do 

anexo V do AE de 2012, a trabalhadores que já haviam cumprido, nos anos de 2009 e 2010, 

parte ou a quase totalidade dos pressupostos exigidos nas respetivas cláusulas 8ªs das 

carreiras supra enunciadas constantes do anexo V do AE de 2007 para a progressão para o 

grau seguinte, 

105º 

viola de forma inaceitável e injustificável as suas legitimas expetativas de que o quadro 

normativo relativo a essa sua progressão (mudança de grau), isto é, os  pressupostos relativos 

à avaliação de desempenho e potencial e ao tempo mínimo de permanência não iriam ser 

alterados até que a mesma se efetivasse. 

106º 

Ora, a afectação de expectativas, em sentido desfavorável, é inadmissível quando constitui 

uma alteração da ordem jurídica com que, razoavelmente, os destinatários das normas dela 

constantes não possam contar e que essa alteração  não seja ditada pela necessidade de 

salvaguardar direitos ou interesses constitucionalmente protegidos que devam considerar-se 

prevalecentes. 

107º 

A violação das fundadas expectativas jurídicas são tuteladas pelo princípio da proteção da 

confiança que os trabalhadores possuíam em que, tendo adequado a sua  prestação laboral 

nos anos de 2009 e 2010 para que, pelo menos, obtivessem a qualificação de “Positivo” em 

ambos os anos e dessa forma dar cumprimento às exigências de avaliação de desempenho 

prevista no quadro normativo nesse momento vigente  - cláusulas 8ºs referentes às carreiras 

de TTAE, OAE e TMEAA constantes do anexo V do AE de 2007 -  os pressupostos relativos à 

avaliação de desempenho e potencial e ao tempo mínimo de permanência do escalão se 

manteriam inalterados mesmo após a entrada em vigor do AE de 2012. 



108º 

Ademais, a avaliação de desempenho e potencial das TTAE, OAE e TMEAA prevê 3 (três) 

posições qualitativas de avaliação no anexo V  do AE de2007, ou seja, de “Insuficiente”, 

Positivo” e “Bom” a que corresponde uma avaliação quantitativa de 0 a 100% (vide cláusulas 

13ªs das carreiras de TTAE, OAE e TMEAA previstas no anexo V do AE de 2007) quando, por 

sua vez, o anexo V do AE de 2012 prevê para as carreiras em apreço 4 (quatro) posições 

qualitativas de avaliação – “Insuficiente”, “Suficiente”, “Bom” e “Muito bom” (vide cláusulas 

13ªs das carreiras de TTAE, OAE e TMEAA previstas no anexo V do AE de 2012) a que a SPdH 

faz corresponder uma avaliação quantitativa de 0 a 5. 

109º 

Isto quando progressões na carreira haviam ficado suspensas nos anos de 2011 a 2014, não 

sendo contabilizado o respetivo tempo. 

110º 

Diga-se que se desconhece em absoluto os critérios utilizados pela SPdH para realizar as 

equiparações que realizou entre as avaliações de desempenho obtidas nos anos de 2009 e 

2010 - portanto ao abrigo do AE de 2007 – com as avaliações qualitativas e quantitativas 

previstas no AE de 2012 quando, como se viu supra, as mesmas assentam em pressupostos 

absolutamente distintos e que não são sobreponíveis. 

111º 

Propugna-se assim por uma sobrevigência das normas constantes das cláusulas 8ºs referentes 

respetivamente carreiras de TTAE, OAE e TMEAA constantes do anexo V do AE de 2007 até à 

efetivação da progressão em curso,  

112º 

sendo que se reputa que, o facto de as partes outorgantes do AE de 2012 terem declarado 

expressamente que o mesmo era globalmente mais favorável não obsta a tal conclusão. 



113º 

Conclui-se assim que, sob pena de se violar  o principio da confiança assente nas legitimas 

expetativas dos trabalhadores inseridos nas carreiras de TTAE, OAE e TMEAA e que cumpriram 

nos anos de 2009 e 2010 as exigências de avaliação de desempenho e potencial, mas cujo 

tempo mínimo de permanência no respetivo grau apenas se completou em 2015, ou seja, em 

plena vigência do AE de 2012, aos mesmos se continuará a aplicar os pressupostos exigidos 

para a progressão para o grau imediatamente seguinte da carreira em que se encontram 

inseridos constantes do anexo V do AE de 2007, sendo que para as posteriores progressões na 

carreira se aplicará integralmente as regras constantes do anexo V do AE de 2012. 

114º 

Deverá assim interpretar-se as cláusulas 7ªs referentes respetivamente às carreiras de TTAE, 

OAE e TMEAA constantes do anexo V do AE de 2012 como não sendo aplicáveis às situações de 

progressão nas carreiras dos trabalhadores que cumpriram nos anos de 2009 e 2010 as 

exigências de avaliação de desempenho e potencial, mas cujo tempo mínimo de permanência 

no respetivo grau apenas se completou em 2015, devendo sim continuar-se a aplicar as 

cláusulas 8ªs referentes respetivamente às carreiras de TTAE, OAE e TMEAA constantes do 

anexo V do AE de 2007 até à efetivação das progressões em questão, sendo que para as 

posteriores progressões na carreira se aplicará integralmente as regras constantes do anexo V 

do AE de 2012. 

 

Termos em que, face ao exposto, se requer a V. Exa que: 

a) Declare que a cláusula 72ª do AE de 2012 deve ser interpretada no sentido de que a 

revisão da regulamentação da Avaliação de Desempenho e Potencial com 

uniformização para todos os trabalhadores de todas as profissões abrangidas pelo AE 

não poderá ser realizada unilateralmente pela entidade empregadora (SPdH) através 

da emanação de um regulamento interno da empresa, mas unicamente mediante a 



alteração ao Acordo de Empresa consensualizada entre todos os seus outorgantes 

(SPdH, STHA e a STMMP); 

b) Declare que a alínea a)e b) do n.º 1 da cláusula 12ª do AE de 2012 deve ser 

interpretada no sentido de não permitir a estatuição pela SPdH de objectivos no 

âmbito do processo de Avaliação de Desempenho e Potencial que versem sobre o  

absentismo dos trabalhadores filiados nas associações sindicais outorgantes do AE 

de 2012 de teor distinto do constante das referidas normas do AE de 2012 ou que 

esses objectivos estabeleçam critérios mais restritivos no que se reporta ao 

absentismo dos trabalhadores do que aqueles constantes das alíneas a)e b) do n.º 1 

da cláusula 12ª do AE; 

c) Declare que as cláusulas 7ªs referentes respetivamente às carreiras de TTAE, OAE e 

TMEAA constantes do anexo V do AE de 2012 devem ser interpretadas como não 

sendo aplicáveis às situações de progressão nas carreiras dos trabalhadores que 

cumpriram nos anos de 2009 e 2010 as exigências de avaliação de desempenho e 

potencial, mas cujo tempo mínimo de permanência no respetivo grau apenas se 

completou em 2015, devendo sim continuar-se a aplicar as cláusulas 8ªs referentes 

respetivamente às carreiras de TTAE, OAE e TMEAA constantes do anexo V do AE de 

2007 até à efetivação das progressões em questão, sendo que para as posteriores 

progressões na carreira se aplicará integralmente as regras constantes do anexo V do 

AE de 2012. 

E.R.D. 

 

Valor: €30.000,01 (trinta mil e um cêntimos). 

Prova testemunhal: 

- Leandro Silva, delegado sindical do STTAMP na SPdH, integrado na carreira de……., com 

domicílio na ……….., cuja notificação se solicita. 



 

Junta: 10 documentos e procuração forense (isento de custas nos termos do disposto na alínea 

f) do n.º1 do art. 4º do Regulamento de Custas Processuais aprovado pelo Decreto-lei n.º 

34/2008, de 26 de Fevereiro). 


