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Cláusula 1ª 

Objecto  

 CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. Princípio da Estabilidade do Planeamento, salvaguardando as garantias e direitos 
fundamentais dos Tripulantes no que se refere à sua vida pessoal e aspectos sociais 
relevantes; 

2.b) As escalas dos Tripulantes só podem ser alteradas por comum acordo entre o Serviço de 
Planeamento e Escalas e o Tripulante, sem prejuízo das alterações que resultarem do serviço 
de assistência, serviço de reserva e serviço on call, bem como das faltas justificadas de que 
tais alterações decorram naturalmente; as alterações não prejudicarão o restante planeamento 
mensal; 

2.c) Os voos não programados são realizados com recurso aos Tripulantes em serviço de 
assistência, serviço de reserva e serviço on call; só não havendo Tripulantes numa destas 
situações é que os referidos voos são realizados com recurso aos restantes Tripulantes; 

2.d) O recurso às deslocações como dead head crew deve ser mantido ao mais baixo nível 
compatível com a operação. 

 

  

Cláusula 2ª 

Aplicabilidade do RUPT 

 

 1. O RUPT aplica-se a todos os Tripulantes de Cabine da TAP e a todas as suas operações, 
regulares ou não regulares, de médio ou de longo curso, adoptando-o a TAP como 
regulamento interno, o mesmo fazendo com as alterações que sofra, de modo a que integre os 
contratos de trabalho de todos os Tripulantes de Cabine, ainda que não filiados no SNPVAC, 
sem prejuízo dos princípios da liberdade sindical e da liberdade negocial. 

2. A TAP e o SNPVAC, aquando da aceitação dos programas comerciais a aplicar em cada 
época IATA, definirão em conjunto os voos em que a aplicação do presente regulamento 
poderá ser excepcionada, sem prejuízo das competências próprias da autoridade aeronáutica; 
os voos excepcionados constarão, para cada época IATA, do ROV. 
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Cláusula 3ª 

Agregado familiar 

 

 

 1 . Aos Tripulantes de Cabine abrangidos por este regulamento e aos seus cônjuges ou 
pessoas àqueles ligadas por união de facto ou economia comum, quando estes sejam 
Tripulantes da TAP, serão concedidos períodos de prestação de trabalho e/ou de folga 
semanal a horas e dias afins, sempre que dessa concessão não resultem prejuízos manifestos 
para o serviço ou terceiros. 

2. Aos Tripulantes que embora não constituindo agregado familiar, solicitem chaves de serviço 
de voo e/ou folga com outros Tripulantes dos mesmos equipamentos, serão concedidas se daí 
não resultarem inconvenientes manifestos para o serviço e desde que não haja qualquer 
pedido especial de voos ou folgas. 

3. O disposto nos números anteriores só será aplicável a pedido dos interessados. 

 

 

Cláusula 4ª 

Definições 

 

Para efeitos deste regulamento, considera-se: 

1. Actividade no solo – A que é inerente às funções atribuídas ao Tripulante, nomeadamente 
instruções, cursos, refrescamentos e qualquer tipo de treino profissional, ou convocação pela 
Empresa, obrigatoriamente considerado como tempo de trabalho. 

2. Ano - É um período de 12 meses que corresponde ao ano civil, que começa às 00h00 do dia 
1 de Janeiro e termina às 23h59 do dia 31 de Dezembro. 

3. Apresentação - Hora indicada pela Empresa para que o Tripulante se apresente para iniciar 
um período de serviço de voo ou serviço no solo para que tenha sido nomeado ou convocado, 
cumpridos que sejam os limites legais. 

4. Base - Local onde a Empresa tem a sua sede ou outro, circunscrito ao território nacional, 
que seja definido como tal pela Empresa e que conste do contrato de trabalho do Tripulante. 

5. Base operacional - Local diferente da Base, onde o Tripulante se encontra em regime de 
permanência e que serve de base a uma operação em regime de destacamento ou outro 
acordado. 

6. Dead head crew - É o Tripulante em serviço, sem funções a bordo, que se desloca de avião, 
por ordem da Empresa. 

7. Destacamento - Situação em que o Tripulante, com o seu acordo e por necessidade da 
Empresa, se encontra temporariamente estacionado fora da Base por um período de tempo 
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superior ao tempo máximo da rotação e até 30 dias. Este regime carece de negociação e 
acordo prévio do SNPVAC. 

8. Dia - Período de 24 horas que começa às 00h00 locais. 

9. Dia de trabalho - Dia de calendário que inclua, no todo ou em parte, um serviço de voo ou no 
solo, ou dia de ausência da base, motivado por serviço. 

10. Dia livre de serviço – Dia que não sendo de folga, repouso ou férias, ao Tripulante não foi 
atribuída qualquer actividade no âmbito das suas funções. 

11. Dias úteis – Para efeitos de férias são úteis os dias da semana de 2ª a 6ª feira, com 
excepção dos feriados constantes do AE. 

12. Etapa/Sector – Trajecto entre uma descolagem e a aterragem imediatamente seguinte. 

13. Folga semanal - Período livre de serviço, de 48 horas consecutivas, dentro de cada sete 
dias consecutivos, gozado ininterruptamente na base durante o qual o operador não pode 
contactar o Tripulante. 

14. Hora Local - No médio curso a hora local é sempre a hora local de Lisboa. No longo curso a 
hora local será a hora local de Lisboa até o Tripulante ter passado as últimas trinta e seis 
horas, incluindo duas noites consecutivas no mesmo local, após o que passará a vigorar a hora 
desse local. 

15. Intervalo - Período de tempo em que o Tripulante está liberto da execução de todo e 
qualquer serviço, igual ou superior a três horas e inferior ao período de repouso, contado 30 
minutos após o sector voado e terminando 1 hora antes de se iniciar o 2º sector, sendo 
contabilizado como período de serviço de voo. 

16. Irregularidades Operacionais - Alterações decorrentes de dificuldades técnicas ou 
operacionais, não previsíveis, e não remediáveis em tempo útil; excluem-se as alterações 
ditadas por razões comerciais. 

17. Local de repouso /alojamento adequado: 

- Fora da base - Quarto individual devidamente mobilado, provido de meios próprios para 
descanso horizontal, incluindo instalações sanitárias, sujeito ao mínimo de ruído, bem 
ventilado, com ar condicionado, com controlo individual de luz e temperatura; 

- Na base - A residência do Tripulante. 

18. Mês - Período correspondente ao mês de calendário. 

19. Planeamento Mensal / Escala de Serviço - Programação mensal dos serviços, das folgas e 
das férias do Tripulante; salvo acordo do próprio, não pode ser alterado fora dos casos 
expressamente previstos neste Acordo de Empresa. 

20. Período crítico do ritmo circadiano - Período compreendido entre as 02h00 e as 06h00, 
horas locais. 

21. Período nocturno de repouso - Período de 8 horas consecutivas entre as 22h00 e as 
07h59, horas locais. 

22. Período de repouso - Período no solo e em local apropriado para repouso, durante o qual o 
Tripulante está obrigatoriamente liberto de todo e qualquer serviço, após serviço de voo ou no 
solo, não podendo ser contactado pela Empresa. 
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23. Período de serviço de voo (duty time) - Período de tempo desde a apresentação de um 
Tripulante no aeroporto para executar um voo ou séries de voos, sem período de repouso 
intermédio, até 30 minutos depois do momento de imobilização definitiva da aeronave, uma vez 
completado o último daqueles. 

24. Período de serviço nocturno - Período compreendido, no todo ou em parte, entre as 23h00 
e as 06h29, horas locais. 

25. Período de serviço de voo repartido (split duty) - Período de serviço de voo planeado, que 
consiste em dois serviços separados por um intervalo. 

26. Posicionamento - Situação em que um Tripulante em funções, no interesse da Empresa, é 
transferido de um local para outro e que conta como período de serviço de voo. 

27. Residência - Local onde o Tripulante se encontra em regime de domicílio permanente. 

28. Rotação - Conjunto de períodos de serviço de voo com início e término na base, e que 
inclua estadia fora dela. 

29. Semana - Período de 7 dias consecutivos. 

30. Semestre - Período de 6 meses consecutivos, sendo entendido como primeiro semestre o 
período que abrange os meses de Janeiro a Junho inclusive. 

31. Serviço de assistência - Período de tempo de trabalho, durante o qual o Tripulante, para o 
efeito escalado, permanece à disposição da Empresa com vista a efectuar qualquer período de 
serviço de voo para o qual se encontre qualificado, dentro das atribuições correspondentes à 
sua categoria profissional. 

32. Serviço de reserva de 24H – Período de dia de calendário atribuído como tal na escala 
mensal através do qual o Tripulante pode ser nomeado para substituir outro já escalado ou 
não, para um serviço de assistência, para um período serviço de voo ou serviço on call. 

33. Serviço de reserva – Período de tempo de trabalho durante o qual o Tripulante permanece 
à disposição da Empresa, com vista a efectuar qualquer período de serviço de voo, na 
sequência de atraso, cancelamento ou mudança de equipamento ou versão. 

34. Serviço on call - Período de tempo de trabalho, durante o qual a Empresa poderá 
estabelecer contacto com o Tripulante com vista a nomeá-lo para um período de assistência ou 
para um período de serviço de voo abrangido por esse período de assistência. 

35. Tempo de trabalho - Período de tempo total em que o Tripulante está ao serviço da 
Empresa, desempenhando qualquer tipo de actividade que lhe tenha sido atribuída dentro do 
âmbito das suas funções, estabelecidas neste Acordo de Empresa. 

36. Tempo de transporte fora da base - Todo o tempo, determinado no Regulamento de 
Operações de Voo (ROV), para a deslocação de um Tripulante entre o local de repouso e o 
local de apresentação, e entre o local de término do período de serviço de voo e o local de 
repouso. 

37. Tempo de transporte na base – Período de 1 hora dispendido pelo Tripulante para 
deslocação da residência até ao aeroporto, antes da apresentação para um período de serviço 
de voo, e de 1 hora do aeroporto até à residência após um período de serviço de voo. 
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38. Tempo útil – Corresponde a uma fase do voo, durante a qual os Tripulantes podem 
trabalhar com o auxílio de material rolante e desde que o serviço não interfira com questões de 
segurança. 

39. Tempo de voo (block time) - Período de tempo decorrido entre o momento em que o avião, 
preparado para o voo, começa a mover-se com vista a uma descolagem e aquele em que se 
imobiliza com calços. 

40. Termo do período de serviço de voo - Fim do período de serviço de voo (hora da 
imobilização da aeronave acrescido de 30 minutos). 

41. Trimestre - Período de 3 meses consecutivos, sendo entendido como primeiro trimestre o 
período que abrange os meses de Janeiro, Fevereiro e Março. 

42. Voos com limitações técnicas - Voos em que, por deficiências técnicas, não é permitido 
transportar carga e passageiros. 

43. Voos de instrução ou exame (respectivamente on job training ou voos de largada) - Voos 
destinados a instrução/exame de Tripulantes ou futuros Tripulantes nas e para as diversas 
funções/categorias previstas na regulamentação em vigor e que constituem período de serviço 
de voo. 

44. Voos de observação - Voos destinados à familiarização dos futuros Tripulantes de Cabine 
com a função para a qual estão a receber formação profissional. 

45. Voos de Médio Curso – São de Médio Curso os voos que decorram entre pontos situados 
entre 23ºN e 75ºN e 35ºW e 25ºE e cuja diferença entre o ponto de partida e o local onde o 
Tripulante vai gozar o seu repouso não exceda 30º. 

46. Voos de Longo Curso – São de Longo Curso todos os voos não abrangidos pela definição 
de voo de Médio Curso. 

47. Voo nocturno - Horas de voo realizadas entre as 19h00 horas de um dia e as 06h00 horas 
do dia seguinte, horas locais. 

48. Zona horária – Extensão do globo terrestre, geralmente coincidente com o fuso horário, que 
corresponde a 1/24 do globo terrestre e com uma extensão de 15º de longitude, ou seja, 1 hora 
de tempo. 

 

Cláusula 5ª 

Tripulações Mínimas de Segurança e Tripulações Tipo 

 

 A composição das Tripulações de Cabine para cada equipamento e/ou tipo de voo é a 
constante do Regulamento de Composição de Tripulações. 
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Cláusula 6ª 

Deslocação e transporte entre o local de repouso e o Aeroporto 

 

 1. Deslocação é a movimentação de um Tripulante, ordenada pela TAP, por meios de 
superfície, excluindo o transporte entre o local de repouso e o aeroporto e vice-versa, nos 
termos seguintes: 

1.a) As deslocações que antecedem o início de um período de serviço de voo contam como 
período de serviço de voo e para os correspondentes limites; 

1.b) As deslocações após a realização de um período de serviço de voo ou não relacionadas 
com um período de serviço de voo contam como tempo de trabalho e para os respectivos 
limites. 

2. Transporte entre o local de descanso e o aeroporto é a movimentação de um tripulante entre 
o seu local de descanso e o aeroporto, ou vice-versa, antes de iniciar ou depois de terminar um 
período de serviço de voo, nos termos seguintes: 

2.a) Este tempo é determinado pela TAP, ouvido o SNPVAC, e deve ser publicado no manual 
ROV, não podendo a soma dos dois sentidos ser superior a 3 horas; 

2.b) Este tempo não conta como tempo de trabalho, nem como período de repouso; contudo 
se, fora da base, o tempo total somado dos dois sentidos for superior a 2 horas, esse excesso 
deve ser acrescentado ao período de repouso. 

 

  

Cláusula 7ª 

Alojamento nas escalas 

 

 1. A Empresa garantirá aos Tripulantes, sempre que estes se desloquem por motivo de 
serviço, alojamento em quarto individual e em estabelecimento com serviço adequado, 
indicado pela TAP. 

2. A escolha do hotel será feita pela Empresa, que recolherá o parecer prévio do SNPVAC. 
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Cláusula 8ª 

Lugares de descanso e tomada de refeição 

 

 1. Em todos os voos de longo curso, a Empresa reservará lugares na cabine para descanso e 
tomada de refeições dos Tripulantes. 

2. Os lugares para descanso referidos no número anterior serão: 

2.1 Nos aviões de WB existentes na frota da TAP, à data da celebração deste Acordo, os 
lugares já instalados para descanso e tomada de refeição são Crew Rest Seats Model SH 393, 
separados e isolados dos passageiros por anteparas rígidas e cortinas semi-rigidas, do lado do 
corredor, para ½ dos elementos da Tripulação (uma cadeira por Tripulante), não podendo ser 
substituídos por modelo inferior. 

Caso se verifique a existência de um número ímpar de elementos da Tripulação, o quantitativo 
de lugares de descanso será arredondado para o número inteiro imediatamente superior. 

2.2 Nos voos de longo curso, sem repouso intermédio, em equipamentos de NB são 
reservados 3 lugares na última fila para tomada de refeição/descanso dos Tripulantes de 
Cabine. 

3. A TAP compromete-se, aquando da introdução na frota de novos tipos de equipamentos de 
WB para voos de longo curso, a dotá-los dos dispositivos apropriados para o descanso 
horizontal dos Tripulantes de Cabine sempre que tecnicamente viável e disponível pelo 
fabricante do avião. 

4. A especificação e localização dos lugares de descanso serão objecto de acordo entre a TAP 
e o SNPVAC. 

 

  

Cláusula 9ª 

Escalas de serviço 

CAPÍTULO II - PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE VOO 

 

 1. As escalas de serviço serão mensais, estarão distribuídas individualmente e disponíveis 
para consulta num local conveniente, com a antecedência mínima de 7 dias relativamente ao 
início do respectivo mês. 

2. Das escalas de serviço mensais, bem como das suas posteriores alterações, constarão a 
rota, o destino, os horários dos períodos de serviço de voo, a hora de apresentação e duração 
dos períodos de serviço de voo, bem como o nome dos Tripulantes. 

3. Das escalas de serviço mensais constará, designadamente, a seguinte informação: 

3.a) Os acumulados mensais, trimestrais e anuais do duty e duty pay, bem como do block e 
block pay; 
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3.b) As horas dos serviços de assistência, os dias de serviço on call e dos serviços de reserva 
de 24H; 

3.c) As folgas que serão numeradas por ano civil; 

3.d) As férias; 

3.e) O trabalho no solo, nomeadamente acções de formação, refrescamentos, exames médicos 
e convocações da Empresa. 

4. As escalas de serviço mensais deverão distribuir, equitativamente, por todos os Tripulantes 
disponíveis, os períodos de serviço de voo, de serviço on call, de serviço de assistência e de 
serviço de reserva de 24H exigidos pela operação. 

 

 

Cláusula 10ª 

Gabinete de Acompanhamento 

 

 1. A TAP e o SNPVAC obrigam-se a reunir trimestralmente, com vista a analisar as escalas de 
serviço e a introduzir as alterações consideradas convenientes pelas partes. 

2. Quando se verifique que o planeamento das folgas semanais utilizou a possibilidade prevista 
no número 3 da cláusula 22ª (Folga semanal) em mais do que metade das folgas, em cada 
trimestre, a situação deve ser objecto de apreciação conjunta, para adopção de medidas 
adequadas. 

3. Sempre que se verifique que os tempos utilizados no cálculo do período de serviço de voo e 
no cálculo do tempo de repouso são excedidos ou reduzidos em mais de 35% dos casos, numa 
determinada rota e num período de 3 meses consecutivos de calendário, considera-se que 
esses tempos são inadequados, tendo a Empresa que corrigi-los, obrigatoriamente, no prazo 
máximo de 45 dias, de forma a garantir que 65% dos voos analisados em tal período cumpram 
o novo horário. 

4. A TAP avaliará, através dos sistemas adequados e com a colaboração do SNPVAC, o grau 
de fiabilidade do seu planeamento das operações de voo, com vista ao aperfeiçoamento 
permanente do mesmo, de acordo com as necessidades do transporte aéreo por si 
desenvolvido, do aumento de produtividade de todos os recursos neste envolvidos e da 
qualidade da prestação do trabalho do pessoal navegante. 

5. No caso de se verificar um aumento significativo dos níveis de absentismo as partes 
comprometem-se a analisar as suas causas e acordarem medidas que visem a redução do 
mesmo. 

6. A composição e as regras de funcionamento deste Gabinete de Acompanhamento serão 
objecto de regulamento próprio acordado entre as partes. 
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Cláusula 11ª 

Cooperação TAP/SNPVAC 

 

 1. A TAP fornecerá ao SNPVAC, trimestralmente, documentos com o registo da equidade na 
distribuição dos serviços de voo, assistências, reservas e tempos de trabalho. 

2. A TAP fornecerá ao SNPVAC, mensalmente, os seguintes documentos: 

2.a) Planeamento mensal dos Tripulantes; 

2.b) Registo da actividade realizada pelos Tripulantes; 

2.c) Registo de situações em que o tempo de repouso fora da base seja reduzido por decisão 
do Comandante. 

3. A TAP fornecerá, a pedido do SNPVAC, o registo das irregularidades que tenham afectado e 
alterado os planeamentos dos Tripulantes. 

 

  

Cláusula 12ª 

Contactos com os Tripulantes 

 

 1. Salvo nos casos previstos neste Acordo de Empresa o Tripulante não pode ser contactado 
pela Empresa: 

1.a) Durante o período de repouso; 

1.b) No período compreendido entre as 23h00 e as 07h59, excepto se se encontrar de serviço 
assistência, de serviço de reserva ou de serviço on call; 

1.c) Nas oito horas que antecedem imediatamente a hora de apresentação para qualquer 
serviço. 

 

Cláusula 13ª 

Alterações às escalas 

 

 1. Quando as necessidades de serviço o exijam, a Empresa poderá nomear Tripulantes para 
períodos de serviço de voo ou de assistência, nos termos do número 12, da Cláusula 17ª 
(Serviço de assistência), com a antecedência mínima de 48 horas, relativamente ao início do 
período de serviço de voo ou da assistência, desde que não sejam alterados o início da folga 
semanal planeada e/ou o planeamento de voos subsequente do Tripulante. 
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2. O previsto no número anterior não poderá prejudicar a estabilidade do planeamento mensal 
do Tripulante de Cabine, não lhe podendo, salvo o seu acordo prévio, ser atribuído outro 
serviço de voo se o inicialmente programado nesse planeamento se realizar. 
 

3. Quando um Tripulante se apresente ao serviço após uma situação de ausência por motivo 
de falta, justificada ou injustificada, de gozo de férias ou licenças, a antecedência mínima a que 
se refere o número 1 será de 12 horas, que se iniciam às 00h00 do dia seguinte. O serviço 
para o qual o Tripulante seja nomeado não pode colidir com nenhuma folga planeada e apenas 
pode alterar o planeamento de serviços até 72 horas. 

4. Fora dos prazos previstos nos números 1 e 3, ou das condições previstas nas Cláusulas 14ª 
(Anulação de nomeação), 15ª (Serviço de reserva) e 16ª (Alterações após apresentação), as 
nomeações resultantes de alterações às escalas carecem de acordo prévio do Tripulante. 

5. Quando o Tripulante se encontrar estacionado fora da base, a Empresa poderá proceder à 
sua nomeação para um período de serviço de voo, desde que o seu regresso à base ou termo 
da rotação não seja superior em 3 horas ao inicialmente programado. 

 

  

Cláusula 14ª 

Alterações às escalas 

 

 1. No caso de anulação de nomeação para um período de serviço de voo na sequência de 
atraso, cancelamento, mudança de equipamento ou versão, a Empresa pode dispor do 
Tripulante para executar quaisquer outros períodos de serviço de voo, desde que seja colocado 
em situação de reserva ou nomeado imediatamente para outro período de serviço de voo não 
podendo, em ambos os casos, alterar a folga e/ou o planeamento de voos subsequente, sem 
prejuízo do disposto nas alíneas seguintes: 

1.a) Salvo acordo prévio do Tripulante a apresentação para o novo período de serviço de voo 
não poderá ser anterior à inicialmente programada; 

1.b) O período de serviço de voo para o qual o Tripulante seja nomeado não poderá ser de 
longo curso se o período de serviço de voo inicialmente programado era de médio curso. 

1.c) O momento em que se concluir o período de serviço de voo de regresso à base não 
poderá exceder em mais de 3 horas o horário previsto para a conclusão do período de serviço 
de voo inicial; 

2. Sem prejuízo do número anterior os Tripulantes do Quadro NW poderão ser nomeados para 
qualquer um dos equipamentos em que estejam qualificados. 
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Cláusula 15ª 

Serviço de reserva 

 

 1. Sempre que, por anulação de nomeação para um período de serviço de voo, nos termos do 
número 1 da Clausula 14ª (Anulação de nomeação), o Tripulante seja colocado em serviço de 
reserva, terão que ser observados os seguintes princípios: 

1.a) A reserva realizar-se-á no domicílio do Tripulante e terá início à hora de apresentação 
programada, podendo o Tripulante ser nomeado para um período de serviço de voo cuja 
apresentação se verifique até uma hora após o termo da duração da reserva; 

1.b) A duração da reserva não poderá em caso algum, ser superior ao menor dos dois valores 
seguintes: 

1.b.i) 6 horas; 

1.b.ii) Duração do período de serviço de voo do qual o tripulante foi desnomeado; 

1.c) No caso de utilização em voos de médio curso, de tripulantes em situação de reserva, o 
tempo desta conta a 50% para efeitos dos limites do período de serviço de voo respectivo; 

1.d) As horas de reserva contam-se para efeitos dos limites mensais do período de serviço de 
voo a 50%. 

 

  

Cláusula 16ª 

Alterações após apresentação 

 

 1. A alteração da nomeação de um Tripulante para um período de serviço de voo em momento 
posterior à sua apresentação, pode ser feita, desde que, cumulativamente, se encontrem 
reunidas as seguintes condições: 

1.a) O período de serviço de voo de regresso à base não exceda em mais de 3 horas o horário 
previsto para a conclusão do período de serviço de voo inicial; 

1.b) Se o período de serviço de voo inicialmente programado era de médio curso, o período de 
serviço de voo para que o Tripulante seja nomeado só pode ser de médio curso; 

1.c) Não envolva estadia em locais com condições climatéricas significativamente diferentes 
das do período de serviço de voo inicialmente programado; 

1.d) O novo período de serviço de voo ou rotação, na sua totalidade, sejam comunicados ao 
Tripulante antes do seu início. 

2. Sem prejuízo do número anterior, os Tripulantes do Quadro NW poderão ser nomeados para 
qualquer um dos equipamentos em que estejam qualificados. 
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3. Para os efeitos previstos na alínea c) do número 1, as zonas climatéricas definem-se nos 
termos seguintes: 

- Zona I - Europa e África a norte do Trópico de Câncer; 

- Zona II - América do Norte; 

- Zona III - América do Sul, Central e África a sul do Trópico de Câncer. 

 

 

Cláusula 17ª 

Serviço de assistência 

CAPÍTULO III - SITUAÇÕES DE PREVENÇÃO 

 

1. O serviço de assistência poderá ser marcado: 

1.a) Em Bloco Mensal de Serviço de Assistências (BMSA); 

1.b) Nos meses de planeamento de serviços de voo, desde que os serviços de voo resultantes 
destas assistências não colidam com o planeamento subsequente de voos, nem com o início 
das folgas. 

2. O serviço de assistência será efectuado na base do Tripulante. 

3. O Tripulante em serviço de assistência só poderá ser nomeado para um período de serviço 
de voo com apresentação compreendida entre: 

3.a) Uma hora após o seu início e uma hora após o seu termo, quando o serviço de assistência 
se realize fora das instalações da Empresa; 

3.b) O seu início e o seu termo, quando o serviço de assistência se realize nas instalações da 
Empresa. 

4. Sempre que um Tripulante, em serviço de assistência, seja nomeado para um período de 
serviço de voo, só ficará desligado da assistência desde que realize esse período de serviço de 
voo ou se tenha verificado a apresentação. 

5. O Tripulante não pode ser nomeado durante o serviço de assistência para um período de 
serviço de voo cujo termo esteja planeado para depois de 26 horas após o início do mesmo 
período de serviço de assistência. 

6. O serviço de assistência constituirá um único período com o limite mínimo de 3 horas e 
máximo de 8 horas. 

7. O limite máximo referido no número anterior poderá ser elevado até 12 horas, desde que 
nele se inclua, obrigatoriamente, o período compreendido entre as 23h00 e as 07h00. 

8. O serviço de assistência será planeado para ter início em horas certas, não podendo o seu 
início nem o seu termo situar-se entre as 00h01 e as 05h59; o serviço de assistência pode, 
porém, incluir este período na sua totalidade. 
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9. Entre o termo de um período de assistência e o início do seguinte têm que mediar, pelo 
menos 14 horas, não podendo ser planeados dois períodos de assistência no mesmo dia. 

10. Sempre que a assistência, por imposição da Empresa, tenha lugar no aeroporto, observar-
se-ão as seguintes especificidades: 

10.a) O seu limite máximo é de 4 horas; 

10.b) Entre o seu termo e o início do seguinte têm que mediar, pelo menos 16 horas, não 
podendo ser planeados dois períodos de assistência no mesmo dia. 

11. Caso o termo de um período de repouso ou de folga coincidir, no todo ou em parte, com um 
período de assistência planeado, o Tripulante entrará de assistência a partir do início da hora 
imediatamente seguinte ao termo do repouso ou da folga cumprido que seja o tempo de 
transição, sendo que a assistência terminará à hora planeada. 

12. Nos casos de irregularidade do planeamento/escala do Tripulante, apenas poderão ser 
marcados serviços de assistência a 48 horas, desde que a assistência, ou o período de serviço 
de voo resultante da mesma, não colida com o planeamento subsequente de voos nem com o 
início das folgas. 

13. As horas de assistência contam-se para efeitos dos limites mensais do período de serviço 
de voo a 50%, quando realizadas nas instalações da Empresa, ou a 33%, quando realizadas 
na residência do Tripulante; no caso de utilização em períodos de serviço de voo decorrentes 
de assistência no aeroporto, o tempo desta conta a 50% para efeitos dos limites do período de 
serviço de voo respectivo. 

14. Para efeitos de contagem dos limites mensais de período de serviço de voo, nos termos do 
número anterior, o período de serviço de assistência é contado desde o seu início até: 

14.a) À hora de apresentação para o período de serviço de voo para o qual o Tripulante foi 
nomeado; 

14.b) Ao seu termo sempre que o Tripulante não seja utilizado; ou14.c) Ao contacto que lhe 
pôs termo. 

15. Quando um Tripulante for nomeado para um período de serviço de voo durante o período 
crítico do ritmo circadiano e o tempo entre o contacto e a hora de apresentação for igual ou 
inferior a duas horas, o período de serviço de voo começa a contar imediatamente a 100% 
desde o momento do contacto. 

 

  

Cláusula 18ª 

Bloco mensal de serviço de assistência (BMSA) 

 

 1. Os planeamentos mensais identificarão os Tripulantes que, em cada mês, estarão no 
BMSA, podendo o seu número variar de acordo com as necessidades de cada Quadro. 

2. A atribuição dos planeamentos BMSA é feita, rotativamente, por ordem crescente de 
antiguidade, em cada Quadro e em cada Categoria (Senum). 
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3. O total de BMSA a contabilizar a cada Tripulante será por cada Ano Civil. 

4. No ano seguinte iniciar-se-á nova nomeação, a partir dos Tripulantes que foram nomeados 
menos vezes e, dentro destes, do de menor antiguidade para o mais antigo (Senum). 

5. Ao Tripulante que mudar de categoria ou transitar de Quadro será averbada a média de 
BMSA realizados na Categoria ou Quadro que passar a integrar. 

6. Os Tripulantes do Quadro WB com planeamentos de BMSA só poderão ser nomeados para 
períodos de serviço de voo em equipamentos WB. 

7. Os Tripulantes do Quadro NW só terão planeamentos de BMSA quando se encontrarem 
adstritos aos equipamentos de NB, podendo ser nomeados para períodos de serviço de voo 
em equipamentos de WB e/ou de NB. 

8. Os Tripulantes do Quadro NB, com planeamentos de BMSA, só poderão ser nomeados para 
períodos de serviços de voo em equipamentos de NB. 

9. O período de serviço de voo resultante de uma assistência do BMSA poderá alterar, 
unicamente, uma folga planeada do mesmo BMSA, desde que esta não tenha sido marcada a 
pedido do Tripulante. 

10. A folga prevista no número anterior será gozada imediatamente a seguir ao regresso à 
base sem prejuízo do gozo das restantes folgas planeadas. 

11. O período de serviço de voo para que o Tripulante seja nomeado no mês de BMSA poderá 
alterar o planeamento de voos do mês seguinte até à primeira folga do mesmo. 

12. A TAP afixará no TTA, no mês de Fevereiro de cada ano, uma relação completa do total de 
BMSAs, realizado por cada Tripulante no ano anterior. 

 

 

Cláusula 19ª 

Serviço de reserva de 24H 

 

 1. O serviço de reserva de 24H é atribuído em planeamento de serviços de voo, por dias de 
calendário. 

2. O Tripulante de serviço de reserva 24H pode ser nomeado, substituindo outro já escalado ou 
não, para um serviço de assistência ou para um período de serviço de voo desde que estes 
não colidam com o planeamento subsequente de voos nem com o início da folga. 

3. Até às 22 horas do dia anterior àquele em que o Tripulante se encontre de serviço de 
reserva de 24H a TAP informa o Tripulante da actividade que pretende que aquele realize no 
dia seguinte. Caso nenhum serviço seja atribuído ao Tripulante o mesmo fica desvinculado do 
serviço de reserva de 24H. 

4. Sempre que o Tripulante não estiver contactável, é da sua responsabilidade contactar a 
empresa até ao início da reserva programada. 
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5. Não podem ser marcados serviços de reserva de 24H imediatamente após folgas ou férias. 

6. O tempo relativo ao serviço de reserva 24H não conta para qualquer limite. 

 

  

Cláusula 20ª 

Serviço on call 

 

 

1. Do planeamento mensal constarão os dias em que o Tripulante se encontra em serviço on 
call. 

2. No planeamento mensal poderão ser indicados entre um e três períodos, com o máximo de 
uma hora cada e com amplitude não superior a 12 horas, dentro dos quais poderá ser 
estabelecido contacto com o Tripulante com vista a nomeá-lo para: 

2.a) Um serviço de assistência no domicílio que não poderá ter início antes de 2 horas após o 
contacto, salvo acordo do Tripulante; ou 

2.b) Desde logo um período de serviço de voo, que não poderá ter uma apresentação antes de 
3 horas após o contacto. 

3. O contacto referido no número anterior será estabelecido pela Empresa para o telefone do 
Tripulante, devendo este, caso assim o prefira, tomar a iniciativa de contactar a Empresa. 

4. Nenhuma nomeação resultante do serviço on call, seja ela uma assistência ou um serviço de 
voo pode afectar o planeamento de voos e/ou folgas subsequente. 

5. O serviço para o qual o Tripulante seja nomeado, resultante de um serviço on call, não 
poderá ter o seu termo planeado para mais de 26 horas após o início do primeiro período do 
serviço on call. 

6. Entre o termo de um serviço de assistência ou de um serviço on call e o início de um período 
de serviço de assistência ou de um serviço on call, deve mediar um período de tempo não 
inferior 18 horas. 

 

  

Cláusula 21ª 

Combinação de dias de serviço de assistência, serviço de reserva de 24H e serviço on 
call 

 

 1. A cada Tripulante podem ser marcados dias de serviço de assistência, serviços de reserva 
de 24H e serviços on call até um máximo de 8 por mês, 6 dos quais podem ser consecutivos, 
destes 6, só 4 podem ser planeados como de assistência. 
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2. Os limites referidos no número anterior não se aplicam nos casos em que o Tripulante 
regressa de baixa ou falta. Neste caso a atribuição do serviço de assistência, serviço de 
reserva de 24H ou serviço on call deve ser comunicada ao Tripulante com uma antecedência 
mínima de 12 horas de acordo com o número 3 da cláusula 13ª (Alterações às escalas). 

 

  

Cláusula 22ª 

Folga semanal 

CAPÍTULO IV – FOLGAS 

 

 1. Os Tripulantes terão direito ao gozo efectivo de um período de folga de 48 horas 
consecutivas, em cada sete dias consecutivos, a ser gozado na base, salvo o previsto no 
número 7 da cláusula 4ª (Definições - Destacamento), sem prejuízo das rotações de longo 
curso que pela sua duração e natureza específica o não permitam. 

2. O planeamento das folgas semanais deve ser feito de modo que cada folga semanal seja 
integralmente gozada, no limite, até às 23h59m do sétimo dia. 

3. Nos casos em que no planeamento, por motivo de optimização da utilização dos Tripulantes, 
não seja observado o limite exposto no número anterior, a folga semanal terá de ter o seu início 
até às 00h00 do 7º dia e terá um descanso adicional de 12 horas. 

4. O início da folga é contado a partir do início da hora imediatamente seguinte ao termo do 
período mínimo de repouso do serviço de voo que o anteceda, cumprido que seja o tempo de 
transição estabelecido nos números 6 e 7 da cláusula 32ª (Tempo de transição entre períodos 
de serviço de voo). 

5. Os Tripulantes terão direito ao gozo efectivo de um Sábado e de um Domingo seguidos, 
como período de folga semanal, com intervalo não superior a 7 semanas. 

6. As situações de licença sem vencimento, incapacidade física temporária, impedimento 
prolongado superior a um mês não imputável à Empresa, o gozo de férias, bem como qualquer 
falta à prestação de serviço que coincida com um fim-de-semana, interrompem a contagem das 
7 semanas referidas no número 5 da presente cláusula, a qual será reiniciada a partir da 
apresentação do Tripulante ao serviço. 

7. A folga não poderá ser imediatamente precedida de um serviço de assistência. 

8. Aos Tripulantes com filhos que careçam de reeducação pedagógica, as folgas deverão ser 
marcadas para o Sábado e o Domingo, desde que o requeiram semestralmente com 
fundamento, comprovado, na impossibilidade de assistência a esses filhos por familiares ou em 
estabelecimentos adequados. 

9. Até ao final de cada trimestre o Tripulante tem de ter gozado o mínimo de 13 folgas 
semanais. 

10. Até final do primeiro trimestre de cada ano têm que estar gozadas todas as folgas 
semanais respeitantes ao ano imediatamente anterior. 

11. Uma vez iniciada, a folga não pode ser interrompida. 
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12. Os Tripulantes gozarão, no regresso à base, obrigatoriamente uma folga semanal de 48 
horas: 

12.a) Após um período de serviço de voo que inclua 4 aterragens; 

12.b) Após um período de serviço de voo de longo curso, no regresso à base, tenha havido ou 
não estadia fora dela. 

13. Os Tripulantes gozarão, no regresso à base, obrigatoriamente uma folga semanal de 48 
horas acrescido de um descanso adicional de 24 horas: 

13.a) Após um voo de longo curso, com block time planeado (em qualquer dos percursos) igual 
ou superior a 10 horas. 

 

Cláusula 23ª 

Alteração de folgas 

 

1. Só com o acordo prévio do Tripulante poderão ser alterados e reprogramados os períodos 
de folga semanal, constantes da sua escala mensal. 

2. Para efeitos do número anterior, não são consideradas alterações à folga semanal as que 
resultem da aplicação do número 9 da cláusula 18ª (Bloco Mensal de Serviço de Assistência 
BMSA) ou de irregularidades operacionais ocorridas quando o Tripulante se encontre fora da 
base. 

3. Também não é considerada alteração à folga, o protelamento do seu início não superior a 12 
horas. 

 

  

Cláusula 24ª 

Noção e conteúdo de trabalho 

CAPÍTULO V – TRABALHO 

 

 

1. Considera-se trabalho: 

1.a) Trabalho em voo, que inclui qualquer voo ordenado pela TAP, nomeadamente os voos de 
linha, os voos de instrução; 

1.b) Trabalho no solo, que inclui qualquer tarefa no solo ordenada pela TAP, nomeadamente 
instrução ou qualquer outro serviço em que o tripulante preste actividade; as inspecções 
médicas no âmbito da medicina no trabalho; as assistências; as situações de deslocação como 
dead head crew ou através de meios de superfície; os refrescamentos ou quaisquer outras 
acções de formação no solo; bem como as deslocações às instalações da TAP, desde que 
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expressamente ordenadas por esta, com o objectivo do desempenho de actividade integrada 
na esfera das obrigações laborais. 

 

  

Cláusula 25ª 

Tempos máximos de período de serviço de voo 

 

 1. Em operações de médio curso os tempos máximos de período de serviço de voo são os do 
quadro seguinte: 
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2. Em operações de longo curso os tempos máximos de período de serviço de voo são os do 
quadro seguinte: 

 

 

2.1 Em caso de irregularidade ocorrida na base que obrigue a atraso do voo aplicam-se os 
tempos máximos de período de serviço de voo previstos para a hora de apresentação 
inicialmente planeada. O repouso subsequente será acrescido da diferença entre o tempo 
máximo de período de serviço de voo inicialmente planeado e o do tempo máximo de período 
de serviço de voo previsto para a hora real de apresentação. 

 

  

Cláusula 26ª 

Limites do período de serviço de voo 

 

1. Os limites do período de serviço de voo aplicam-se a todos os tipos de operação. 

2. Qualquer período de serviço de voo que não se enquadre nos limites da cláusula 25ª 
(Tempos máximos de período de serviço de voo) será obrigatoriamente objecto de negociação 
entre a TAP e o SNPVAC. 

3. Situações excepcionais de voos extra ou necessidade de alteração de rotas que ultrapassem 
os limites estabelecidos serão obrigatoriamente objecto de acordo prévio entre a TAP e o 
SNPVAC. 

4. Em médio-curso, para rotações de duração superior a 3 dias, o tempo médio diário de 
período de serviço de voo planeado (total de período de serviço de voo planeado dividido pelo 
número de períodos de serviço de voo efectuados) não pode ser superior a 12 horas. 
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5. Havendo atrasos previstos, o período de serviço de voo não se considera iniciado se: 

5.a) Quando, em estadia, o Tripulante foi avisado do atraso com, pelo menos, 1 hora de 
antecedência em relação à hora prevista para o transporte, devendo a nova hora de transporte 
ser marcada; 

5.b) Quando, na base, o Tripulante foi avisado do atraso com, pelo menos, 2 horas de 
antecedência em relação à hora de apresentação programada, devendo a nova hora de 
apresentação ser marcada. 

 

  

Cláusula 27ª 

Período de serviço de voo repartido 

 

 1. Os limites máximos constantes da cláusula 25ª (Tempos máximos de período de serviços 
de voo) são aumentados pelo planeamento de períodos de serviço de voo repartido, de acordo 
com o quadro seguinte, desde que: 

1.a) A soma dos períodos de serviço de voo antes e depois do intervalo não exceda 10 horas; 

1.b) O tempo total de período de serviço de voo, incluindo o intervalo, não exceda 20 horas; 

1.c) O número total de aterragens planeadas não seja superior a 3; 

1.d) Após o intervalo só pode haver uma aterragem planeada. 

 

 

2. Caso o intervalo seja de 6 ou mais horas, ou se abranger 3 ou mais horas do período 
compreendido entre as 22h00 e as 06h00 locais, as condições de descanso devem satisfazer 
os requisitos de alojamento adequado. 

3. Caso o intervalo seja diurno e tiver uma duração entre 3 e 6 horas, a Empresa procurará 
assegurar, nos diversos aeroportos, a permanência dos Tripulantes em instalações do tipo 
Executive Lounge, quando essas instalações pertençam à TAP. 
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4. Para efeitos do limite semanal, mensal e anual do período de serviço de voo, se o intervalo 
for igual ou inferior a 8 horas é contado a 100%; se o intervalo for superior a 8 horas é contado 
a 50%. 

5. Para os efeitos do repouso a que alude o número 2 da cláusula 31ª (Tempo de repouso), o 
intervalo entre dois períodos de um serviço de voo repartido é tempo de trabalho. 

6. Quando o intervalo coincidir, total ou parcialmente, com o período nocturno, este releva para 
o limite de 3 períodos de serviço de voo nocturno estabelecido nos números 2 e 3 da cláusula 
29ª (Período de serviço de voo nocturno e período crítico do ritmo circadiano). 

7. Serão deduzidos à duração do intervalo para efeitos de cálculo do aumento dos limites do 
período de serviço de voo os tempos de transportes que sejam superiores a 1 hora (ida e 
volta). 

8. O aumento dos limites máximos previsto nesta cláusula não pode ser cumulativo com os 
aumentos previstos na cláusula 28ª (Competências do Comandante decorrentes de razões 
operacionais imprevistas). 

9. Não pode ser usado mais que um intervalo em cada período de serviço de voo repartido. 

10. Entre o local do início de voo e o do intervalo, que não pode ser a base, não pode haver 
diferença superior a duas zonas horárias. 

 

  

Cláusula 28ª 

Competências do Comandante decorrentes de razões operacionais imprevistas 

 

 1. O Comandante tem autoridade para exceder os limites estabelecidos neste regulamento, 
até um máximo de 2 horas, em caso de irregularidade operacional comprovadamente 
detectada após a apresentação ou nas 2 horas anteriores à mesma, com o objectivo de 
executar um voo programado. 

2. O Supervisor ou o Chefe de Cabine deve assegurar-se que o estado de fadiga de cada 
membro da tripulação não ponha em risco a segurança da operação. 

3. Se forem invocadas fundadamente por qualquer Tripulante razões de ordem física, psíquica 
ou outra que não garantam a adequada execução das suas funções a bordo, deve este facto 
ser reportado ao Comandante do voo. 

4. Qualquer contacto entre o Serviço de Planeamento e Escalas e a Tripulação deve ser feita 
através do Comandante. 

5. Nos casos previstos no número 1, o Tripulante tem direito cumulativamente a: 

5.a) O período de repouso subsequente seja acrescido do dobro do tempo em que o período 
de serviço de voo exceder os limites constantes da cláusula 25ª (Tempos máximos de período 
de serviço de voo); 
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5.b) O tempo de excedência efectiva dos limites máximos será pago até ao segundo mês 
imediatamente seguinte pelo valor de 2xVH, não sendo estas horas contabilizadas para efeitos 
do cálculo dos plafonds mensais e anuais. 

 

  

Cláusula 29ª 

Período de serviço nocturno e período crítico do ritmo circadiano 

 

 1. Para efeitos da presente cláusula considera-se como período de serviço nocturno, todo e 
qualquer serviço para o qual o Tripulante seja nomeado pela Empresa, designadamente 
períodos de serviço de voo, serviço de assistência, serviço de reserva ou serviço on call, que 
seja prestado no período compreendido entre as 23h00 e as 06H29. 

2. Um Tripulante não pode efectuar mais de três períodos de serviço nocturno, em sete dias 
consecutivos. 

Destes, dois poderão ser consecutivos desde que entre eles e o outro interfira uma folga 
semanal. 

3. No caso de um Tripulante efectuar dois períodos de serviço nocturnos consecutivos, só um 
deles pode incluir, no todo ou em parte, o período crítico do ritmo circadiano, o qual 
corresponde ao período compreendido entre as 02H00 e as 06H00. 

4. Em caso de ocorrência de irregularidades após a apresentação, na base ou fora dela e 
apenas para o voo de regresso à base, este limite não se aplica. Após o regresso à base e sem 
prejuízo do repouso a que tiver direito o Tripulante só poderá apresentar-se para outro serviço 
no dia seguinte após as 10H00, hora local da base. 

 

  

Cláusula 30ª 

Tripulantes na situação de dead head crew ou passageiro 

 

 1. Quando um Tripulante se deslocar, por motivos de serviço, sem funções a bordo (dead 
head crew) ou como passageiro, o tempo gasto nessa deslocação conta: 

1.i) A 100% como período de serviço de voo para cálculo do período de repouso subsequente, 
para os limites da cláusula 25ª (tempos máximos de período de serviço de voo) e para os 
limites da cláusula 33ª (Limites mensais, trimestrais e anuais de tempo de voo e Limites 
semanais, mensais, trimestrais e anuais do período de serviço de voo); 

1.ii) A 50% para os efeitos dos plafonds de block pay e duty pay, nos termos da cláusula 7ª 
(Contagem do tempo de voo e do tempo de trabalho) do Regulamento de Retribuições, 
Reformas e Garantias Sociais. 
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2. Quando um Tripulante iniciar um período de serviço de voo como dead head crew com a 
finalidade de o continuar como Tripulante em funções, todo o período de serviço de voo conta a 
100% para efeitos de determinação dos limites máximos constantes da cláusula 33ª (Limites 
mensais, trimestrais e anuais de tempo de voo e Limites semanais, mensais, trimestrais e 
anuais do período de serviço de voo), bem como para os limites da cláusula 25ª (tempos 
máximos de período de serviço de voo) e para os efeitos dos plafonds de duty pay e block pay, 
nos termos da cláusula 7ª (Contagem do tempo de voo e do tempo de trabalho) do 
Regulamento de Retribuições, Reformas e Garantias Sociais. 

3. Quando um Tripulante iniciar um período de serviço de voo como Tripulante em funções e o 
terminar como dead head crew, o tempo gasto no transporte conta em 50% para os limites 
constantes da cláusula 33ª (Limites mensais, trimestrais e anuais de tempo de voo e Limites 
semanais, mensais, trimestrais e anuais do período de serviço de voo), e em 100% para os 
efeitos dos máximos previstos na cláusula 25ª (tempos máximos de período de serviço de voo), 
iniciando-se esta contagem após a chegada a calços do serviço de voo como Tripulante em 
funções e para os efeitos dos plafonds de duty pay e block pay, nos termos da cláusula 7ª 
(Contagem do tempo de voo e do tempo de trabalho) do Regulamento de Retribuições, 
Reformas e Garantias Sociais. 

4. Após ter completado um período de serviço de voo e por irregularidade, um Tripulante pode 
regressar à base como passageiro ou como dead head crew, para nela gozar o período de 
repouso respectivo, se, cumulativamente: 

4.a) A viagem de regresso não implicar para ele a ultrapassagem do limite de período de 
serviço de voo de l6h30; 

4.b) O tempo de voo no regresso não for superior a 4 horas; 

4.c) O período de serviço de voo gasto nesse posicionamento conte em 100% para efeitos dos 
limites da cláusula 33ª (Limites mensais, trimestrais e anuais de tempo de voo e Limites 
semanais, mensais, trimestrais e anuais do período de serviço de voo), e para os efeitos do 
plafond de block pay e duty pay, nos termos da cláusula 7ª (Contagem do tempo de voo e do 
tempo de trabalho) do Regulamento de Retribuições, Reformas e Garantias Sociais. 

5. Sempre que um Tripulante se deslocar, por motivos de serviço, sem funções a bordo (dead 
head crew), será feito obrigatoriamente upgrading do mesmo para os lugares disponíveis da 
classe mais elevada existente a bordo. Este Tripulante terá prioridade sobre os passageiros do 
respectivo voo, excepto sobre os passageiros pagantes, ou não pagantes com direito a 
reserva, da classe para a qual seja transferido. No upgrading será seguida a hierarquia dos 
Tripulantes e o respectivo escalonamento na categoria. 

 

Cláusula 31ª 

Tempo de repouso 

 

1. Constitui tempo de repouso o tempo livre de qualquer obrigação, em que o Tripulante tem a 
possibilidade de descanso horizontal, num local de repouso que na base é a residência do 
Tripulante. 

2. O tempo mínimo de repouso é de 12 horas na base e de 11 horas fora da base ou a duração 
do período de serviço de voo, aquele que for maior. 
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3. Em caso algum a TAP pode contactar o Tripulante durante o período de repouso. 

4. Em caso de irregularidades operacionais, o Comandante, depois de ouvida a tripulação, 
pode decidir reduzir o tempo de repouso fora da base até duas horas, mas nunca para menos 
de onze horas, desde que o período anterior não tenha sido reduzido e o tempo de redução 
seja acrescentado ao período de repouso seguinte. 

5. O tempo de repouso por deslocação como dead head crew ou deslocação por meios de 
superfície é calculado nos mesmos termos do serviço de voo, podendo, nas deslocações em 
longo curso, sofrer uma redução desde que esta não seja superior a duas horas e o período de 
repouso resultante dessa redução seja no mínimo de onze horas. 

6. O tempo de repouso que antecede uma deslocação como dead head crew ou deslocação 
por meios de superfície, não relacionado com o serviço de voo, é de onze horas. 

7. Sempre que um período de serviço de voo esteja compreendido no todo ou em parte entre 
as 02h00 e as 06h00, locais de Lisboa, o tempo de repouso subsequente deve ser aumentado 
em duas horas. 

8. Fora da base, quando a diferença entre os locais de início e fim do período de serviço de voo 
se situar entre três ou mais zonas horárias, o período de repouso tem duração, no mínimo, 
igual ao maior dos dois valores seguintes: 

8.a) 100% do período de serviço de voo antecedente; 

8.b) 14 horas, mais trinta minutos por cada zona horária. 

9. Fora da base, quando a diferença entre os locais de início e de fim do período de serviço de 
voo for igual ou superior a 6 zonas horárias, o período de repouso tem duração, no mínimo, 
igual a 24 horas, incluindo uma noite local, nos termos do número 21, da cláusula 4ª 
(Definições - Período nocturno de repouso). 

10. No regresso à base, após executar um período de serviço de voo cujos locais de início e 
fim tenham uma diferença horária igual ou superior a seis zonas horárias, os Tripulantes terão 
de gozar dois períodos de folga semanal consecutivos. 

 

Zonas Geográficas Horárias  

Diferença UTC Geo 
Time Zone  

Limites Longitude de 
zona horária  Escalas  Diferença Geo Time para 

LIS  

+12  165º - 180º +     12  

+11  150º - 165º +     11  

+10  135º - 150º +     10  

+9  120º - 135º +     9  

+8  105º - 120º +  MFM  8  

+7  90º - 105º +  BKK-SIN  7  



 
 

26 
 

+6  75º - 90º +  
   

</td 
6  

+5  60º - 75º +     5  

+4  45º - 60 º +     4  

+3  30º - 45 º +  MPM-HRE-
TLV  

3  

+2  15º - 30º +  FIH-BZV-
ATH-IST-JNB 

2  

+1  0º - 15º +  LBV-DLA-
ZRH-LAD  

1  

0  0º - 15º -  
ABJ-ACC-
BKO-LIS-
LHR  

0  

-1  15º- 30 º -  BJL-DKR-
LPA  1  

-2  30º - 45º -  REC-FOR-
SSA-GIG  2  

-3  45º - 60º -  GRU-EZE  3  

-4  60º - 75º -  

BGR-BOS-
EWR-JFK-
PUJ-SDQ-
CCS-YMX  

4  

-5  75º - 90º -  
IAD-MCO-
MIA-PHL-
YYZ  

5  

-6  90º - 105º -     6  

-7  105º- 120º -  LAX  7  

-8  120º - 135º -  SFO  8  

-9  135º - 150º -     9  

-10  150º - 165º -     10  

-11  165º - 180º -     11  
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Cláusula 32ª 

Tempo de transição entre períodos de serviços de voo 

 

 1. Considera-se tempo de transição entre períodos de serviços de voo o período que medeia 
entre a hora de chegada a calços e a hora da partida seguinte, em que se inclui um repouso, 
deduzido deste tempo de repouso. 

2. Este tempo de transição inclui: 

2.a) O tempo de transporte aeroporto – local de repouso – aeroporto; 

2.b) Um valor fixo de 3 horas que cobrem: 

2.b.i) Tempo para refeição, que é de 30 minutos para o pequeno-almoço e de 45 minutos para 
o almoço, jantar ou ceia; 

2.b.ii) Tempo para formalidades em hotéis e aeroportos; 

2.b.iii) Tempo de briefing antes do voo de 60 minutos, e de debriefing após o voo, de 30 
minutos; 

2.b.iv) Tempo de preparação, imediatamente após o despertar e antes da recolha do 
Tripulante. 

3. O tempo de transição entre períodos de serviços de voo deve merecer a concordância do 
SNPVAC e estar publicado em ROV, para cada escala em que é previsto haver repouso. 

4. O tempo de transição entre períodos de serviços de voo é, na base do tripulante, de 4 horas. 

5. O tempo de transição, na base, entre um período de serviço de voo e uma folga, férias ou 
serviço no solo é de 2 horas. 

6. O tempo de transição, na base, entre uma folga, férias ou serviço no solo e um período de 
serviço de voo é de 2 horas. 

 

Cláusula 33ª 

Limites mensais, trimestrais e anuais de tempo de voo e Limites semanais, mensais, 
trimestrais e anuais do período de serviço de voo 
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Cláusula 34ª 

Quadros e sua constituição 

CAPÍTULO VI - REGIME DE UTILIZAÇÃO 

 

 

 1. O presente Regulamento define a existência de 3 Quadros, cuja dotação terá em conta o 
Plano de Exploração e o Plano Estratégico da Empresa, e será objecto de acordo anual entre a 
TAP e o SNPVAC. A composição dos Quadros terá que ser acordada até 30 de Novembro do 
ano anterior a que se reportam o Planos. 

2. Qualquer reajuste aos valores acordados para os Quadros carece de acordo prévio do 
SNPVAC. 

 

Cláusula 35ª 

Quadro Wide Body (WB) 

 

1. Este quadro é constituído pelos Tripulantes de Cabine que estão exclusivamente afectos aos 
equipamentos Wide Body. 

2. Os Tripulantes deste Quadro serão obrigatoriamente sediados na Base de Lisboa. 

3. Em situações de manifesta falta de Tripulantes no Quadro WB, quer por razões de aumento 
da frota, aumento de utilização e horas de voo ou outras, este Quadro será reajustado, 
fazendo-se a progressão de Tripulantes do Quadro NW, por ordem decrescente de antiguidade 
na categoria ou seja, do mais antigo para o de menor antiguidade (Senum). 

4. Em situações de manifesto excesso de Tripulantes no Quadro WB, quer por razões de 
diminuição de frota, quer por diminuição de utilização e horas de voo, este Quadro será 
reajustado, fazendo-se a regressão de Tripulantes para o Quadro de NW, por ordem crescente 
de antiguidade em cada categoria, ou seja do de menor antiguidade para o mais antigo 
(Senum). 
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5. Qualquer C/C ou CAB poderá solicitar até 30 de Outubro de cada ano a sua transição para o 
Quadro NW ou para o Quadro NB, a título definitivo ou temporário. 

5.1 A transição temporária referida no número anterior só será possível por um período de 12 
meses, prorrogável por igual período, findo o qual, o Tripulante terá de optar pelo regresso ao 
Quadro de onde é oriundo, assim que exista vaga no mesmo, ou pela integração definitiva no 
Quadro NW ou NB. 

5.2 Optando pelo regresso ao Quadro WB, fica vedada ao Tripulante a possibilidade de 
apresentar novo pedido antes que sejam decorridos 3 anos sobre o termo do pedido anterior 
ou sua prorrogação. 

5.3 Desde que autorizado os C/Cs e os CABs que solicitem concessão de voos sem estadia ou 
com limitações de utilização na operação de Longo Curso transitarão obrigatoriamente para o 
quadro NB. 

5.4 As vagas deixadas em aberto serão preenchidas pelos Tripulantes do Quadro NW com 
maior antiguidade na respectiva categoria (Senum) de acordo com o número 2 da cláusula 16ª 
(Preenchimento de vagas) do Regulamento de Carreira Profissional do Tripulante de Cabine. 

5.5 Os Tripulantes aos quais tenha sido aplicada a regressão prevista no número 4 desta 
cláusula, bem como aqueles a que aludem os números 5.1. e 5.3, têm prioridade no regresso 
ao Quadro WB, desde que, quanto a estes últimos, tenha decorrido o tempo de permanência 
temporária acordada ou cessado a limitação invocada. Em quaisquer dos casos, o referido 
regresso só acontecerá quando houver vaga. 

 

  

Cláusula 36ª 

Quadro Narrow/Wide (NW) 

 

 1. Este Quadro será constituído pelos C/Cs e CABs, sediados na Base de Lisboa que estão 
qualificados para prestar serviço nos equipamentos de WB e NB, de acordo com as normas 
abaixo estabelecidas, totalizando o quantitativo fixo, definido e preenchido por ordem 
decrescente de antiguidade em cada categoria (Senum). 

2. Sempre que o número de C/Cs e/ou CABs deste Quadro seja inferior ao definido, este será 
completado pelos Tripulantes do Quadro NB com maior antiguidade na categoria (Senum), de 
acordo com a cláusula 16ª (Preenchimento de vagas para progressão técnica) do Regulamento 
de Carreira Profissional do Tripulante de Cabine. 

3. Em situações de manifesta falta de Tripulantes no Quadro WB, quer por razões de aumento 
de frota, quer por aumento de utilização e horas de voo, este Quadro NW será reajustado, 
fazendo-se a progressão de Tripulantes do Quadro NB, por ordem decrescente de antiguidade 
em cada categoria, ou seja, do mais antigo para o de menor antiguidade (Senum). 

3.1 Sempre que, o número de Tripulantes a integrar mensalmente o Bloco de Utilização em WB 
para cada categoria, for superior a 50%, deverá ser ajustado o Quadro de WB. 

4. Em situações de manifesto excesso de Tripulantes no Quadro WB, quer por razões de 
diminuição de frota, quer por diminuição de utilização e horas de voo, o Quadro NW será 
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reajustado, fazendo-se a regressão de Tripulantes para o Quadro de NB, por ordem crescente 
de antiguidade em cada categoria, ou seja, do de menor antiguidade para o mais antigo 
(Senum). 

5. Aos Tripulantes deste Quadro, serão atribuídos Planeamentos Mensais de NB ou 
Planeamentos Mensais de WB. 

5.1 A atribuição de Planeamentos Mensais de WB (preferencialmente por períodos de 2 
meses) será feita rotativamente, não coincidente com os meses em que haja gozo de férias, 
ausência por acidente de trabalho ou outras limitações superiores a cinco dias, por ordem 
decrescente de antiguidade (Senum). 

5.2 As possíveis alterações a estes planeamentos, apenas poderão conduzir a nomeações 
para serviço de voo nos equipamentos inerentes ao seu próprio Planeamento Mensal, sem 
prejuízo do estipulado nos números 6 e 7 desta cláusula e do número 7 da cláusula 18ª (Bloco 
mensal de serviço de Assistência - BMSA). 

5.3 Quando por razões não imputáveis à Empresa, o Tripulante não cumpra, total ou 
parcialmente, o Bloco planeado em WB, não será mais tarde compensado. 

5.4 O total a contabilizar a cada Tripulante do Quadro NW, será a soma de todos os Blocos de 
Utilização em equipamentos de WB. 

5.5 Adquirem a média de Blocos da categoria os Tripulantes que: 

5.5.a) Entrarem de novo vindos do Quadro NB, ou vindos da situação de ausência prolongada 
(doença, licença sem vencimento, etc.). 

6. Os Tripulantes deste Quadro, acompanharão a eventual mudança de equipamento do 
serviço de voo que lhes tenha sido atribuído. 

7. Todos os Tripulantes do Quadro NW que estejam livres de quaisquer serviços, poderão ser 
nomeados para serviços de voo, em equipamento WB e NB, desde que não seja alterada a sua 
actividade já programada. O recurso a este tipo de utilização, quando em equipamentos 
diferentes daqueles a que esteja adstrito, só poderá ocorrer, no máximo, 2 vezes por mês. 

8. Só serão permitidas trocas de planeamentos entre Tripulantes do Quadro NW, desde que 
estes, no mesmo período, estejam no mesmo Bloco de Utilização e desde que tenham sido 
autorizadas. 

9. Qualquer C/C ou CAB poderá solicitar até 30 de Outubro de cada ano a sua transição para o 
Quadro NB, a título definitivo ou temporário. 

9.1 A transição temporária referida no número anterior só será possível por um período de 12 
meses, prorrogável por igual período, findo o qual, o Tripulante terá de optar pelo regresso ao 
Quadro de onde é oriundo, assim que exista vaga no mesmo, ou pela integração definitiva no 
Quadro NB. 

9.2 Optando pelo regresso ao Quadro NW, fica vedada ao Tripulante a possibilidade de 
apresentar novo pedido antes que sejam decorridos 3 anos sobre o termo do pedido anterior 
ou sua prorrogação. 

9.3 Transitarão obrigatoriamente para o Quadro NB, os C/Cs e CABs que solicitem concessão 
(desde que autorizada) de voos sem estadia ou com limitações de utilização na operação de 
Longo Curso. 
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9.4 As vagas deixadas em aberto serão preenchidas pelos Tripulantes do Quadro NB com 
maior antiguidade na respectiva categoria (Senum), de acordo com a cláusula 16ª do 
Regulamento de Carreira Profissional do Tripulante de Cabine. 

9.5 Os Tripulantes aos quais tenha sido aplicada a regressão prevista no número 4, bem como 
aqueles a que aludem os números 9.1. e 9.3 desta cláusula, têm prioridade no regresso ao 
Quadro NW, desde que, quanto a estes últimos, tenha decorrido o tempo de permanência 
temporária acordada ou cessado a limitação invocada. Em qualquer dos casos, o referido 
regresso só acontecerá quando houver vaga. 

 

 

Cláusula 37ª 

Quadro Narrow Body (NB) 

 

 1. O Quadro NB será constituído por todos os Tripulantes não incluídos nos Quadros WB e 
NW. 

2. Os Tripulantes deste Quadro serão utilizados, exclusivamente, em equipamentos NB. 

 

  

Cláusula 38ª 

Bases 

 

 1. Todos os Tripulantes de Cabine sediados nas Bases de OPO e FNC ou quaisquer outras, 
têm direito à promoção e/ou progressão na Carreira Profissional. Quando a promoção e/ou 
progressão se efectivar o Tripulante será simultaneamente colocado na base de Lisboa. 

2. No cumprimento do acima estabelecido e do constante da cláusula 6ª (Vagas promoção) do 
Regulamento de Carreira Profissional do Tripulante de Cabine, sempre que existam vagas para 
promoção e/ou progressão e, por escalonamento na categoria (Senum), estas devam ser 
preenchidas por Tripulantes dessas Bases, os mesmos serão inquiridos se pretendem usufruir 
desse direito, passando assim, a estar colocados na base de Lisboa. 

3. As vagas existentes nas categorias de C/C ou CAB de NB nas bases de OPO e FNC, ou 
quaisquer outras, serão providas pelos Tripulantes que o solicitarem por ordem de 
escalonamento na respectiva categoria (Senum). 
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Cláusula 39ª 

Pretensões Individuais 

CAPÍTULO VII - SISTEMA DE PRETENSÕES INDIVIDUAIS 

 

 

1. O tripulante tem a possibilidade de contribuir para a definição da sua escala pessoal através 
do Sistema de Pretensões Individuais. 

2. Cada tripulante pode influenciar a sua escala pessoal, manifestando, para o efeito, a sua 
pretensão de fixar uma ou duas folgas e/ou voo, devendo as pretensões ser atendidas se isso 
não causar prejuízo à operação nem custos adicionais. 

3. Em caso de existência de uma pretensão para o mesmo voo e/ou dias de folga para a 
mesma data, são os Tripulantes com o maior valor total de crédito que têm preferência. 

3.1 Caso a solicitação de folga coincida com o dia de aniversário do Tripulante esta pretensão 
tem prioridade sobre todas as outras. Neste caso o débito será de 2 pontos. 

4. São as seguintes as restrições às pretensões individuais: 

4.a) Só será concedida uma pretensão de voo por cada mês de calendário; 

4.b) Só será concedida uma folga por cada pretensão; 

4.c) O número máximo de folgas semanais concedido em cada mês é de duas; 

5. As pretensões individuais estão sujeitas aos procedimentos seguintes: 

5.a) Devem dar entrada no Serviço de Planeamento e Escalas até ao dia 25 do mês anterior ao 
da elaboração do planeamento mensal a que se refere o pedido; 

5.b) Devem ser feitas através dos terminais CRA existentes nas operações de todas as 
Escalas em que haja baseados ou através do Portal DOV; 

5.c) Não serão aceites pretensões verbais formuladas no Serviço de Planeamento e Controle 
(OV/PG/PC). 

6. São os seguintes os pontos de crédito relativos ao Sistema de Pretensões Individuais: 

6.a) O crédito inicial para Tripulantes que entrem na TAP é de 12 pontos; 

6.b) Cada mês são creditados seis pontos de crédito à conta pessoal do Tripulante; 

6.c) Para melhorar a pontuação disponível para todo o ano são creditados em 01 de Janeiro 12 
pontos extra; 

6.d) No momento da entrada em vigor deste Regulamento serão creditados 24 pontos, sem 
prejuízo das alíneas anteriores; 

6.e) Os pontos de crédito não utilizados podem ser acumulados enquanto o Tripulante se 
mantiver na mesma função e equipamento; 
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6.f) Aquando da passagem do Tripulante para outra categoria profissional (promoção) ou 
mudança de quadro, são transferidos 50% dos pontos de crédito remanescentes ou, se mais 
favorável, 24 pontos para a conta do Tripulante. 

7. São os seguintes os pontos de débito relativos ao Sistema de Pretensões Individuais:7.a) 
Para pretensões das primeiras seis folgas semanais que sejam fixados a pedido do Tripulante 
em cada ano civil são debitados os pontos referidos da tabela do número 9; 

7.b) Nas primeiras seis pretensões de voos em cada ano civil, os pontos debitados são os 
constantes da tabela do número 10; a partir da sétima pretensão de voo os pontos dobram; 

7.c) A partir da décima terceira pretensão de voo e/ou folgas em cada ano, os pontos de débito 
dobram; 

7.d) Os pontos só são debitados se a pretensão for concedida; 

7.e) Aos Tripulantes constituindo agregado familiar, a quem tenham sido concedidas chaves, a 
pontuação de referência para o sistema de pretensões será a daquele Tripulante que tiver 
menor pontuação sendo, no caso de concedida uma pretensão, debitados os pontos a ambos. 

8. Para ausências em número superior a sete dias em cada mês, os pontos de crédito mensais 
a que o Tripulante tem direito serão, proporcionalmente, reduzidos. 

9. Relativamente às pretensões de folga semanal aplica-se a lista de débito seguinte, por cada 
ano civil: 

 

10. Relativamente às pretensões de voo (voos, rotações, destinos, tripulações), aplica-se a lista 
de débito seguinte: 

 

11. Não haverá pretensões individuais no período de 15 de Dezembro de um ano civil a 10 de 
Janeiro do ano civil seguinte. 

12. A escala do Natal (considerando-se Natal o período que afecta os dias 24/25/31 de 
Dezembro e 01 de Janeiro), será elaborada com base no histórico de equidade de actividade 
efectivamente realizada dos últimos três anos. 
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12.1 Para este efeito considera-se que o Tripulante esteve de serviço se tiver prestado 
actividade, no todo ou em parte, num dos seguintes períodos: 

12.1.a) Das 14:00 horas de 24 de Dezembro até às 14:00 horas de 25 de Dezembro; 

12.1.b) Das 14:00 horas de 31 de Dezembro até às 14:00 horas de 01 de Janeiro. 

13. Em casos excepcionais, a troca das escalas entre dois Tripulantes pode ser acordada 
desde que: 

13.a) Só envolva dois Tripulantes; 

13.b) A troca cumpra o estipulado nos limites de trabalho e repouso previstos neste 
regulamento e não entre em conflito com assistências e reservas; 

13.c) Os pedidos respectivos sejam feitos em impresso próprio e com a antecedência mínima 
de cinco dias de calendário relativamente à primeira actividade a trocar. 

14. Em caso de igualdade de pontuação aplica-se o critério da antiguidade. 

 

 

Cláusula 40ª 

Regime de excepção ao abrigo do número 2 da cláusula 26ª 

CAPÍTULO VIII - REGIMES DE EXCEPÇÃO 

 

 1. Os voos GIG-GRU-LIS, GRU-GIG-LIS que por planeamento excedem os limites previstos no 
número 2 da cláusula 25ª (Tempos máximos de período de serviço de voo) poderão ser 
realizados ao abrigo do número 2 da cláusula 26ª (Limites do período de serviço de voo), nas 
seguintes condições: 

1.a) O limite máximo de PSV planeado não poderá exceder as 15 horas; 

1.b) O Tripulante só poderá efectuar 2 aterragens sendo que uma das etapas tenha uma 
aterragem programada para as duas primeiras horas de voo e a outra terá de ser 
obrigatoriamente realizada em aeroportos situados em território de Portugal Continental; 

1.c) O Tripulante terá direito, no regresso à base, a uma folga semanal de 48 horas acrescida 
de um descanso adicional de 24 horas, conforme o previsto no número 13 da cláusula 22ª 
(Folga semanal). 

2. Os voos LIS-MPM-JNB, JNB-MPM-LIS, LIS-JNB-MPM e MPM-JNB-LIS que por 
planeamento excedem os limites previstos no número 2 da cláusula 25ª (Tempos máximos de 
período de serviço de voo) poderão ser realizados ao abrigo do número 2 da cláusula 26ª 
(Limites do período de serviço de voo), nas seguintes condições: 

2.a) O limite máximo de PSV planeado não poderá exceder as 15 horas; 

2.b) O Tripulante terá direito, no regresso à base, a uma folga semanal de 48 horas acrescida 
de um descanso adicional de 24 horas, conforme o previsto no número 13 da cláusula 22ª 
(Folga semanal). 
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3. Os voos CCS-FNC-LIS, em que FNC-LIS é feito extra-crew e que por planeamento excedem 
os limites previstos no número 2 da cláusula 25ª (Tempos máximos de período de serviço de 
voo) poderão ser realizados ao abrigo do número 2 da cláusula 26ª (Limites do período de 
serviço de voo), nas seguintes condições: 

3.a) O limite máximo de PSV planeado não poderá exceder as 15 horas; 

3.b) O Tripulante terá direito, no regresso à base, a uma folga semanal de 48 horas acrescida 
de um descanso adicional de 24 horas. 

4. Os voos CCS-OPO-LIS, em que OPO-LIS é feito extra-crew e que por planeamento 
excedem os limites previstos no número 2 da cláusula 25ª (Tempos máximos de período de 
serviço de voo) poderão ser realizados ao abrigo do número 2 da cláusula 26ª (Limites do 
período de serviço de voo), nas seguintes condições: 

4.a) O limite máximo de PSV planeado não poderá exceder as 15 horas; 

4.b) O Tripulante terá direito, no regresso à base, a uma folga semanal de 48 horas acrescida 
de um descanso adicional de 24 horas. 

5. Os voos previstos nos números anteriores terão obrigatoriamente que ser distribuídos 
equitativamente por todos os Tripulantes. 

 

 


