
 

  

REVISÃO SALARIAL PARA 2021 

1 - A CNIS chegou a acordo com a FEPCES quanto às tabelas salariais a vigorar em 2021. 

Os novos valores das remunerações devidas aos trabalhadores das IPSS são os seguintes: 

 

               ANEXO V 
Tabela de retribuições mínimas 
(a partir de 1 de Julho de 2021) 

TABELA A 

NÍVEL RM 

1 1.244,00 € 

2 1.160,00 € 

3 1.093,00 € 

4 1.043,00 € 

5 1.000,00 € 

6 935,00 € 

7 884,00 € 

8 834,00 € 

9 785,00 € 

10 735,00 € 

11 717,00 € 

12 711,00 € 

13 697,00 € 

14 687,00 € 

15 677,00 € 

16 673,00 € 

17 669,00 € 

18 665,00 € 

 



 

  

 

TABELA B 

 (a partir de 1 de Julho de 2021) 

 

1 — Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário profissionalizado, com licenciatura  

Níveis Anos de Serviço Valores em Euros 

I-A 29 ou mais 3067 

I-B 28 2752 

II 26/27 2551 

III De 23 a 25 2413 

IV De 20 a 22 2061 

V De 16 a 19 1946 

VI De 12 a 15 1879 

VII De 8 a 11 1730 

VIII De 4 a 7 1491 

IX De 0 a 3 1006 

 

2 – Professores dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e secundário profissionalizado, com bacharelato  

Níveis Anos de Serviço Valores em Euros 

I-A 29 ou mais 2524 

I-B 28 2413 

II 26/27 2369 

III De 23 a 25 2322 

IV De 20 a 22 1946 

V De 16 a 19 1879 

VI De 12 a 15 1730 

VII De 8 a 11 1491 

VIII De 4 a 7 1377 

IX De 0 a 3 1006 

 

 



 

  

 

3 — Outros professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário: 

Níveis Grau Académico / anos serviço Valores 

Euros 

I Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, profissionalizado, sem grau superior e 

com 20 ou mais anos de serviço 
1754 

II Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, profissionalizado, sem grau superior e 

mais de 15 anos 
1495 

III Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com habilitação 

própria, de grau superior e mais de 10 anos 
1405 

IV Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, profissionalizado, sem grau superior e 

mais de 10 anos 
1366 

V Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com habilitação 

própria, de grau superior mais 5 anos 
1224 

VI Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário com mais de 25 anos 1209 

VII Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com habilitação 

própria, sem grau superior e mais 10 anos 
1170 

VIII Professores do 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com habilitação 

própria, de grau superior 

Professores do 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário, profissionalizado, sem grau superior e 

mais 5 anos 

Restantes professores do 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário com mais de 20 anos 

1152 

IX Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário com mais de 15 anos 1094 

X Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, profissionalizado, sem grau superior 

Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com habilitação 

própria, sem grau superior e mais de 5 anos 

Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário com mais de 10 anos 

973 

XI Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos ensino básico e ensino secundário com mais de 5 anos 851 

XII Professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, não profissionalizado, com habilitação 

própria, sem grau superior 
829 

XIII Restantes professores do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário 776 

 

 

4 – Educadores de infância e professores  do 1º Ciclo do Ensino Básico com licenciatura profissionalizados 

Níveis Anos de Serviço Valores em Euros 

I-A 29 ou mais 2580 

I-B 28 2319 



 

  

II 26/27 2118 

III De 23 a 25 1953 

IV De 20 a 22 1833 

V De 16 a 19 1670 

VI De 12 a 15 1498 

VII De 8 a 11 1418 

VIII De 4 a 7 1161 

IX De 0 a 3 1006 

 

5 – Educadores de infância e professores do 1º Ciclo do ensino básico com habilitação 

Níveis Anos de Serviço Valores em Euros 

I-A 29 ou mais 2525 

I-B 28 2263 

II 26/27 2061 

III De 23 a 25 1907 

IV De 20 a 22 1785 

V De 16 a 19 1626 

VI De 12 a 15 1466 

VII De 8 a 11 1363 

VIII De 4 a 7 1112 

IX De 0 a 3 984 

 

 

6 — Restantes educadores e professores sem funções docentes, com funções educativas 

Níveis Grau Académico / anos serviço Valores 

Euros 

I Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 26 anos 

Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 

26 anos  

1224 

II Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 26 anos 

Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 26 anos 

1166 



 

  

III Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 25 anos 

Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 25 

anos 

Professores com grau superior e mais de 25 anos 

1151 

IV Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 20 anos 

Professores com 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 

20 anos  

Professores com grau superior e mais de 20 anos 

Educadores de estabelecimento com grau superior e mais de 25 anos 

Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 25 anos 

Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 25 anos 

1091 

V Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 15 anos 

Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 15 

anos 

Professores com grau superior e mais de 15 anos 

Educadores de estabelecimento com grau superior e mais de 20 anos 

Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 20 anos 

Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 20 anos 

Professores sem grau superior e mais de 25 anos 

Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 25 anos 

972 

VI Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 10 anos 

Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 10 

anos 

Professores com grau superior e mais de 10 anos 

Educadores de estabelecimento com grau superior e mais de 15 anos775 

Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 15 anos731 

Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diplom705a e mais de 15 anos 

Professores sem grau superior e mais de 20 anos665 

Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 20 anos 

878 

VII Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar e mais de 5 anos 

Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar e mais de 5 

anos 

Professores com grau superior e mais de 5 anos 

Educadores de estabelecimento com grau superior e mais de 10 anos 

Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 10 anos 

775 



 

  

Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 10 anos 

Professores sem grau superior e mais de 15 anos 

Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 15 anos 

VIII Educadores de estabelecimento com grau superior 

Educadores de infância sem curso, com diploma e mais de 5 anos 

Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e mais de 5 anos 

Professores sem grau superior e mais de 10 anos 

Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 10 anos 

731 

IX Educadores de infância sem curso, com diploma e curso complementar 

Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma e curso complementar 

Professores com grau superior 

Professores sem grau superior e mais de 5 anos 

Educadores de estabelecimento sem grau superior e mais de 5 anos 

705 

X Educadores de infância sem curso, com diploma 

Professores do 1.º ciclo do ensino básico, sem magistério, com diploma 

Professores sem grau superior 

Educadores de estabelecimento sem grau superior 

Professores do 1.º ciclo do ensino básico, com diploma para as povoações rurais 

Professores autorizados do 1.º ciclo do ensino básico 

Educadores de infância autorizados 

665 

 

2 – A revisão assenta nos seguintes pressupostos: 

Tabela A –  

- Aumento de 1% nos Níveis 1 a 10  

- Manutenção da diferenciação entre Níveis actualmente existente, no que se refere aos Níveis 11 a 

18   

Tabela B - 

Aumento de 0,5%  em todas as categorias. 

 



 

  

3 – Para além da actualização dos valores das remunerações, o acordo compreende ainda os 

seguintes aspectos: 

Anexo II – Clarificação das regras de contagem de tempo de serviço dos trabalhadores docentes, 

reiterando o entendimento de que deve ser contado na respectiva carreira todo o tempo de 

serviço prestado em funções educativas e docentes, em qualquer resposta social  

Anexo III – Extinção da categoria de “prefeito” e a sua reclassificação em “auxiliar de estruturas de 

acolhimento residencial para crianças e jovens”, mantendo a descrição de funções e o nível 

remuneratório, mas adequando a designação da categoria ao novo modelo legal para esta resposta 

Anexo IV – Enquadramento da categoria de ajudante de acção directa principal, criada na revisão 

de 2020, no Nível 10 do Anexo V, de forma a promover a aquisição das qualificações necessárias 

para o acesso a essa categoria por parte dos trabalhadores 

Neste mesmo Anexo, Subida de um nível nas categorias de ajudante de estabelecimento de apoio a 

pessoas com deficiência de 3ª, 2ª e 1ª, passando a corresponder-lhes os Níveis 14, 13 e 12 da 

Tabela A. 

 

4 – As tabelas de remuneração agora acordadas e acima transcritas são devidas desde 1 de Julho 

de 2021, sem prejuízo da produção de efeitos a 1 de Janeiro de 2021 do Decreto-Lei nº 109-

A/2020, de 31 de Dezembro, que fixou em 665,00 euros o valor da Remuneração Mínima Mensal 

Garantida para o ano de 2021. 


