ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Πληθυσµός: 10.016.000 κάτοικοι (Πορτογάλοι και µειονότητα Αφρικανών)
Γλώσσα: Πορτογαλικά
Πυκνότητα: 110 άτοµα ανά km²
Θρησκεία: Καθολική
Κύριες πόλεις: Λισσαβόνα (πρωτεύουσα και έδρα της κυβέρνησης, 2.069.000
κάτοικοι), Porto (1.562.000 κάτ.), Braga (708.000 κάτ.), Setϊbal (658.000 κάτ.)
Coimbra (436.000 κάτ.)
Νόµισµα: Eυρώ

Η Πορτογαλία είναι κοινοβουλευτική δηµοκρατία, µε επικεφαλής Πρόεδρο, ο
οποίος εκλέγεται µε άµεση και καθολική ψηφοφορία για 5ετή θητεία. Η κυβέρνηση
αποτελείται από το Υπουργικό Συµβούλιο, επικεφαλής του οποίου είναι ο
Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός είναι πολιτικά υπεύθυνος έναντι του Προέδρου
και της Βουλής. Η νοµοθεσία βασίζεται στο Σύνταγµα του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος και η νοµοθετική εξουσία ασκείται από το Κοινοβούλιο, το οποίο
αποτελείται από 250 βουλευτικές έδρες.
Η οικονοµία της χώρας βασίζεται σε γεωργία παλαιού τύπου όπου τα 3/4 της
γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής προορίζονται για εξαγωγές. Ξεχωρίζουν τα
δηµητριακά και το κρασί µαζί µε το λάδι, τα όσπρια και τα λαχανικά. Η Πορτογαλία
είναι ο πρώτος εξαγωγέας φελλού στην Ευρώπη. Η υφασµατοβιοµηχανία, η αλιεία
και ο τουρισµός στις νότιες περιοχές (Algarve) κατέχουν επίσης σηµαντικό ρόλο στην
οικονοµία της χώρας.
Το 1986, η Πορτογαλία έγινε δεκτή ως µέλος της ΕΟΚ.

Συνθήκες και ποιότητα ζωής
•

εξεύρεση στέγης
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Τα ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα στις πόλεις και στα τουριστικά κέντρα είναι
ακριβά σε σχέση µε το µέσο πορτογαλικό µισθό. Σηµαντική βοήθεια είναι η παροχή ή
η επιδότηση στέγης από τον εργοδότη.
Το κόστος ενοικίασης ενός διαµερίσµατος κυµαίνεται σύµφωνα µε την
τοποθεσία, την ποιότητα και των αριθµό δωµατίων. Για παράδειγµα, ένα διαµέρισµα
µε 1 κρεβατοκάµαρα κοστίζει από 500 € έως 1000 € τον µήνα, ενώ ένα διαµέρισµα
µε 4 κρεβατοκάµαρες από 1250 € έως 1500 € το µήνα. Η τιµή αγοράς ενός σπιτιού
100 m2 στη Λισσαβόνα βρίσκεται µεταξύ των 150.000 € και 230.000 €.
Οι

περίοδοι

ενοικίασης

συνήθως

είναι

τουλάχιστον

εξαµηνιαίες,

µε

προπληρωµή ενός extra µήνα, για εγγύηση. Λόγω ανεπάρκειας διαµερισµάτων στις
µεγάλες πόλεις, είναι ευκολότερο και λιγότερο ακριβό να βρείτε ένα στα προάστια
των πόλεων αυτών, τα οποία έχουνε συνήθως καλή συγκοινωνία.
Για την αναζήτηση στέγης στις µεγάλες πόλεις µπορείτε να ανατρέξετε στις
αγγελίες που δηµοσιεύονται στον εθνικό τύπο όπως: «Diário de Notícias»,
«Público», «Diário de Notícias», «Correio da Manhã», «Jornal de Notícias». Αν
πρόκειται να µείνετε σε µια µικρότερη πόλη µπορείτε να απευθυνθείτε και στον
τοπικό τύπο. Επίσης κυκλοφορούν εξειδικευµένες εφηµερίδες αγγελιών όπου
µπορείτε να αναζητήσετε στέγη π.χ. «Jornal Ocasião» (http://www.ocasiao.pt).
Μερικές φορές στις στήλες των εφηµερίδων βρίσκουµε ψευδείς αγγελίες για
ενοικίαση διαµερισµάτων, γι’ αυτό θα ήταν καλό να ρωτάτε πάντα αν είναι
απαραίτητο να πληρώσετε για να δείτε το διαµέρισµα, και αν η απάντηση είναι θετική
τότε είναι καλύτερα να µην πάτε. Από τις πιο έµπιστες διαφηµίσεις, που αναφέρονται
στο «Mediador Autorizado»
Αν σκοπεύετε να αγοράσετε ακίνητο, µπορείτε να απευθυνθείτε στις
ιστοσελίδες της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Λισσαβόνας - Associação Lisbonense
de Proprietários (http://www.alp.pt) , καθώς και του Εθνικού Ινστιτούτου Στέγασης Instituto Nacional de Habitação - INH (http://www.inh.pt)

•

εκµάθηση γλώσσας
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Η γνώση της εθνικής γλώσσας είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στην
απασχόληση, εκτός (ενδεχοµένως) από την περίπτωση προσωρινής διαµονής ή
(ορισµένου είδους) εργασίας στον τουριστικό κλάδο.
Οι κυριότεροι αναγνωρισµένοι από το κράτος φορείς όπου µπορεί να µάθει
κανείς την πορτογαλική γλώσσα, είναι οι εξής:
1.

Κέντρο Εκµάθησης Πορτογαλικής Γλώσσας για ξένους – Centro de Linguas -

CIAL (http://www.cial.pt/ple.htm#contact). Το κέντρο προσφέρει µαθήµατα γλώσσας
σε άτοµα που θέλουν να εργαστούν στη χώρα. Τα µαθήµατα διαρκούν από τον
Οκτώβριο µέχρι τον Ιούνιο σε εβδοµαδιαία βάση (2-3ώρες), και καλύπτονται όλα τα
επίπεδα (από το επίπεδο αρχαρίων έως των προχωρηµένων). Τους µήνες Ιούλιο,
Αύγουστο και Σεπτέµβριο παραδίδονται ειδικά εντατικά µαθήµατα. Το Κέντρο
παρέχει επίσης µαθήµατα εξ’ αποστάσεως µέσω του διαδικτύου. Για περισσότερες
πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις:
-

Lisboa
Av. Da Republica, 41-8’ Esq.
1050-187 Lisboa
tel.: 351-217-940.448
e-mail: portuguese@sial.pt

-

Faro (Algarve)
R. Almeida Garrett, 44 r/c
8000-206 Faro
tel.: 351-289-807.611
e-mail: portuguese@cial.pt

2.

Πανεπιστήµιο Coimbra, Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα Εκµάθησης Πορτογαλικής

Γλώσσας για ξένους - University of Coimbra, Faculdade de Letras, Gabinete dos
Cursos de Portugues para Estrangeiros (www.fl.uc.pt/). ∆ικαίωµα παρακολούθησης
έχουν οι κάτοχοι φοιτητικής βίζας ή άδειας παραµονής στην Πορτογαλία. Η εγγραφή
στους κύκλους µαθηµάτων ανέρχεται σε 100 € και η παρακολούθηση σε 350 €. Στην
Ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου µπορείτε να βρείτε την αίτησης εγγραφής στο κύκλο
µαθηµάτων.
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3.

Πανεπιστήµιο Λισσαβόνας, Τµήµα Πορτογαλικής Γλώσσας και Πολιτισµού -

Departamento de Língua e Cultura Portuguesa, Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa (http://www.fl.ul.pt/dlcp/principal.htm). Το Τµήµα αυτό
οργανώνει κύκλους µαθηµάτων για ξένους από 1934. Τα τελευταία χρόνια,
περισσότεροι από 30.000 σπουδαστές έχουν παρακολουθήσει τα µαθήµατα αυτά.
•

εκπαίδευση για τα παιδιά

Η προσχολική εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική και αναφέρεται σε παιδιά
ηλικίας από 3 έως 6 ετών. Παρέχεται από τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα αν και ο
ιδιωτικός είναι πολύ πιο ακριβός.
Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι γενική και υποχρεωτική και περιλαµβάνει 3
διαδοχικούς κύκλους συνολικής διάρκειας 9 χρόνων (από ηλικία 6 έως 15 ετών).
Ακόµα σ’ αυτήν την βαθµίδα εκπαίδευσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του
δηµόσιου (χωρίς χρέωση) ή του ιδιωτικού σχολείου. Επίσης υπάρχουν διεθνή
ιδιωτικά σχολεία.
Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι οργανωµένη σε δύο τοµείς: τα
δευτεροβάθµια και τα επαγγελµατικά σχολεία. Και οι δύο τύποι σχολείων δίνουν την
δυνατότητα εισαγωγής στο πανεπιστήµιο αν και τα επαγγελµατικά είναι περισσότερο
προσανατολισµένα προς το σχετικό κλάδο.
Η πρώτη εγγραφή στα δηµόσια σχολεία γίνεται στην Τοπική ∆ιεύθυνση
Εκπαίδευσης, όπου είναι η κατοικία ή εργασία των γονέων των παιδιών. Οι επόµενες
εγγραφές είναι απλώς η ανανέωση της πρώτης µέχρι το τέλος της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Για να δείτε σε ποιο σχολείο πάει το παιδί µπορείτε να απευθυνθείτε
στην Τοπική ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Παρακάτω παρατίθεται µια λίστα µε τα έγγραφα που συνήθως χρειάζονται για
την εγγραφή στο σχολείο (µπορεί να ποικίλουν από σχολείο σε σχολείο οπότε
ελέγξτε τα κατά προτεραιότητα ):
! έντυπα εγγραφής (τα παίρνετε από το σχολείο)
! έγγραφα που αποδεικνύουν το επίπεδο µόρφωσης του παιδιού
! πιστοποιητικό υγείας
! 3 φωτογραφίες ταυτότητας
! ταυτότητα
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Συνήθως στις 15 Ιουλίου είναι η προθεσµία υποβολής της αίτησης εγγραφής.
Για τους µαθητές που έχουν έρθει από σχολείο ξένης χώρας δεν υπάρχει προθεσµία
υποβολής της αίτησης εγγραφής παρ’ όλα αυτά πρέπει να έρθετε σε επαφή µε το
Συµβούλιο ∆ιαχείρισης του σχολείου για περισσότερες πληροφορίες.
Οι διακοπές του σχολείου είναι τα Χριστούγεννα, οι Αποκριές και το Πάσχα. Το
καλοκαίρι τα σχολεία κλείνουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Τα ιδιωτικά σχολεία έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις µε τα δηµόσια. Καλό θα ήτανε
να βεβαιωθείτε ότι το ιδιωτικό σχολείο στο οποίο θα γράψετε το παιδί σας είναι
εγκεκριµένο από το Υπουργείο Παιδείας.
∆ιεθνή σχολεία υπάρχουν στη Λισσαβόνα, στο Porto και στο Algarve. Θα
πρέπει να επικοινωνήσετε µε την πρεσβεία σας για να µάθετε περισσότερες
πληροφορίες όπως: που βρίσκονται τα σχολεία, ποιες βαθµίδες εκπαίδευσης
διαθέτουν και για τη διαδικασία εγγραφής.
Επίσης, χρήσιµες πληροφορίες για το Πορτογαλικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα
µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας - Ministério da
Educação (http://www.min-edu.pt ), του Κέντρου ∆ηµοσίων Σχέσεων και
Πληροφόρησης - Centro de Informação e Relações Públicas - CIREP
(http://www.des.min-edu.pt/estia/edu/cirep.htm), καθώς και στην ιστοσελίδα του
∆ιατµηµατικού ∆ηµοτικού Συστήµατος Πληροφόρησης - Sistema Interdepartamental
de Informação ao Cidadão - INFOCID (http://www.infocid.pt)

Συνθήκες εργασίας
•

Τρόποι εξεύρεσης εργασίας

Για την αναζήτηση εργασίας έχετε στη διάθεσή σας περιθώριο τριών µηνών.
Το χρονικό όριο αυτό µπορεί να παραταθεί αν αποδείξετε ότι αναζητείτε ακόµη
εργασία και υπάρχει πιθανότητα να προσληφθείτε. Η πρόσβαση στην απασχόληση
µπορεί να εξαρτάται από την κατοχή ορισµένων προσόντων ή πτυχίων,
επαγγελµατικής πείρας ή τη γνώση µιας γλώσσας.
Για θέµατα εξεύρεσης εργασίας µπορείτε να αξιοποιείστε τις ακόλουθες πηγές:
1. Κέντρα απασχόλησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
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"

Επικοινωνήστε µε τη κρατική υπηρεσία απασχόλησης το Ίδρυµα Απασχόλησης
και Επαγγελµατικής Κατάρτισης - Instituto do Emprego e Formacao Profissional –
IEFP (http://iefp.pt)
Οι υπηρεσίες που παρέχει το IEFP περιλαµβάνουν κατάρτιση και εξεύρεση
απασχόλησης.

Επίσης

περιλαµβάνουν

επαγγελµατικές

πληροφορίες

και

καθοδήγηση, βοηθούν τους ανέργους να αυτοαπασχοληθούν.
"

Ενηµερωθείτε για την αγορά εργασίας από τα παρακάτω κέντρα απασχόλησης
(http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/pt/1055.htm),

τα

οποία

προσφέρουν

ευρύ φάσµα ενεργών υπηρεσιών µε σκοπό τη συµβουλή στην αναζήτηση
εργασίας:
-

Κέντρο απασχόλησης της Λισσαβόνας
Centro de Emprego de Lisboa
Rua Conde Redondo 129A
1150 Lisboa
tel.: 351-1-52.45.53

-

Κέντρο απασχόλησης της Λισσαβόνας
Centro de Emprego de Lisboa
Rua das Picolas 14
1050 Lisboa
tel.: 351-1-356.38.01

-

Κέντρο απασχόλησης της Braga
Centro de Emprego de Braga
Rua 25 de Abril 457 – 1’I
4710 Braga
tel.: 351-53-61.32.55

-

Κέντρο απασχόλησης του Porto
Centro de Emprego do Porto
Rua Guedes de Azevedo 212 – 1’I
4000 Porto
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tel.: 351-2-200.33.53
-

Κέντρο απασχόλησης της Coimbra
Centro de Emprego de Coimbra
Av. Fernao de Magalhaes
3000 Coimbra
tel.: 351-39-25.925

-

Κέντρο απασχόλησης της Setubal
Centro de Emprego de Setubal
Rua Antonio Jose Baptista 88A
2910 Setubal
tel.: 351-65-53.51.01

-

Κέντρο απασχόλησης της Braganca
Centro de Emprego de Braganca
Forte Sao Joao de Deus
5300 Braganca
tel.: 351-73-33.13.45

-

Κέντρο απασχόλησης της Guimaraes
Centro de Emprego de Guimaraes
Largo do Tourel 27
4800 Guimaraes
tel.: 351-53-51.48.00

-

Κέντρο απασχόλησης της Aveiro
Centro de Emprego de Aveiro
Praca Marques de Pombal 4-2s
3800 Aveiro
tel.: 351-34-29.252
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2. Portal EURES
"

Επισκεφθείτε την

ιστοσελίδα της βάσης δεδοµένων EURES Job-search

(http://europa.eu.int/eures), όπου θα βρείτε ανακοινώσεις από τις ευρωπαϊκές
υπηρεσίες για κενές θέσεις εργασίας . Σε αυτόν τον ιστοχώρο µπορείτε επίσης να
καταχωρήσετε το βιογραφικό σας σηµείωµα για να το δουν πιθανοί εργοδότες.
3. Άλλες Πηγές (ηµερήσιος τύπος, υπηρεσίες πληροφόρησης, εκθέσεις)
"

Ελέγξετε τις αγγελίες προσφοράς εργασίας στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο
ευρείας κυκλοφορίας, ιδιαίτερα τις Κυριακές (τον οποίο συνήθως λαµβάνουν σε
τακτά χρονικά διαστήµατα οι κυριότερες δηµόσιες βιβλιοθήκες). Επίσης πολλά
εξειδικευµένα

περιοδικά

δηµοσιεύουν

αγγελίες

για

συγκεκριµένους

επαγγελµατικούς κλάδους.
"

Να επισκεφθείτε την ετήσια έκθεση ενηµέρωσης του κοινού, που λαµβάνει χώρα
στη Λισσαβόνα, προς τα τέλη του έτους . Την έκθεση διεξάγει

η φοιτητική

οργάνωση IAESTE και ο βελγικός όµιλος Co-Media στη Σχολή Μηχανικής του
Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Λισσαβόνας, µε κυβερνητική υποστήριξη. Ο κύριος
στόχος είναι η προβολή των επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα µπορείτε να
ενηµερωθείτε για τις κενές θέσεις εργασίας.
•

ανεργία, επίδοµα ανεργίας

Η ανεργία στην Πορτογαλία αγγίζει το 7,4% του ενεργού πληθυσµού της
χώρας, ενώ οι µακροχρόνιοι άνεργοι φτάνουν στο 35,5%. Την πρώτη θέση µε
ποσοστό ανεργίας 5,5% κατέχουν οι απόφοιτοι της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Τους ακολουθούν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απόφοιτοι
δηµοτικού και γυµνασίου) µε ποσοστό 5%. Οι απόφοιτοι της επαγγελµατικής (µετά
την δευτεροβάθµια) εκπαίδευσης καταλαµβάνουν το 3,5%. Το µικρότερο ποσοστό
ανεργίας 3% ανήκει στους απόφοιτους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
#

Επιδόµατα ανεργίας
Ο ενδιαφερόµενος για επίδοµα ανεργίας µπορεί να ζητήσει την µεταφορά των

επιδοµάτων από την πατρίδα του, αλλά θα πρέπει να κάνει αυτό πριν αναχωρήσει
από αυτήν (τρεις µήνες κατ' ανώτατο όριο και κανονικά µόνο για τα βασικά
επιδόµατα). Επιπλέον πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ως άνεργος τουλάχιστον για 4
εβδοµάδες και να ενηµερώσει το τοπικό γραφείο 2-4 εβδοµάδες πριν την αναχώρησή
του, ώστε να συµπληρώσει τα κατάλληλα έγγραφα.
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Στην Πορτογαλία υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις χορήγησης επιδοµάτων ανεργίας:
1. Επίδοµα ανεργίας (για εργαζόµενους που απολύθηκαν πρόσφατα )
2. Κοινωνικό επίδοµα ανεργίας (για µακροχρόνιους ανέργους)
3. Μερικό επίδοµα ανεργίας (για εργαζόµενους που παίρνουν ήδη επίδοµα
ανεργίας ενώ βρίσκουν εργασία µερικής απασχόλησης)
Για να έχει κανείς δικαίωµα στο επίδοµα ανεργίας υποχρεούται να γραφτεί
στο Κέντρο Απασχόλησης - Centro de Emprego της περιοχής κατοικίας εντός 90
ηµερών από την ηµεροµηνία που έµεινε άνεργος.
Οι αιτήσεις για την χορήγηση επιδοµάτων ανεργίας θα πρέπει να
απευθύνονται στο τοπικό Κέντρο Κοινωνικής Ασφάλισης – CRSS / Centro Regionais
de Seguranca Social,

(βλ. http://www.seg-social.pt)

µέσα στο ίδιο χρονικό

διάστηµα. ∆ικαίωµα λήψης επιδόµατος ανεργίας έχουν όσοι έχουνε συµπληρώσει
τουλάχιστον 540 εργάσιµες µέρες εντός 2 ετών.
Για να έχει κανείς δικαίωµα για το κοινωνικό επίδοµα ανεργίας θα πρέπει να
έχει συµπληρώσει 180 εργάσιµες µέρες εντός του έτους που αιτείται. Ωστόσο το
επίδοµα αυτό χορηγείται µόνο σε εργαζόµενους

στους οποίους το µέσο

κατακεφαλήν οικογενειακό εισόδηµα δεν υπερβαίνει το 80% του κατώτερου µισθού.
Το µερικό επίδοµα ανεργίας χορηγείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που
αφορούν την λήψη επιδόµατος ανεργίας κατά την ένταξη σε εργασία µερικής
απασχόλησης, Ο µισθός σε αυτή την εργασία µερικής απασχόλησης δεν θα πρέπει
να είναι µεγαλύτερος από το επίδοµα ανεργίας και ο χρόνος απασχόλησης θα πρέπει
να κυµαίνεται µεταξύ του 20% και 75% του χρόνου πλήρους απασχόλησης.
#

∆ιάρκεια επιδοµάτων

! Το επίδοµα ανεργίας χορηγείται για διάστηµα µεταξύ 10 και 30 µηνών. Ο
χρόνος αυτός εξαρτάται από την ηλικία του εργαζόµενου.
! Το κοινωνικό επίδοµα ανεργίας χορηγείται µε τον ίδιο τρόπο µε εξαίρεση όταν
αυτό πληρώνεται αµέσως µετά τη λήξη της περιόδου κατά της διάρκειας της
οποίας το επίδοµα ανεργίας πρέπει να καταβληθεί. Σ’ αυτή την περίπτωση το
επίδοµα αυτό µειώνεται κατά τα 50%. Αυτό το διάστηµα καθορίζεται σε 15
µήνες για τα άτοµα ηλικίας µεταξύ 45-54 ετών. Τα άτοµα τα οποία είναι πάνω
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των 55 χρονών συνεχίζουν να λαµβάνουν το επίδοµα ανεργίας µέχρι τα 60,
ηλικίας στην οποία συνταξιοδοτούνται.
! Η περίοδος του επιδόµατος µερικής απασχόλησης αρχίζει από την
ηµεροµηνία έναρξης της εργασίας µερικής απασχόλησης µέχρι το τέλος της
περιόδου του επιδόµατος ανεργίας που είχε πάρει προηγουµένως .
#

Ποσά επιδόµατος
! Ηµερήσια παροχή επιδόµατος ανεργίας υπολογίζεται ως το 65% του
µέσου όρου του εργατοµισθίου που είχε ο εργαζόµενος τους τελευταίους
12 µήνες πριν από τον 2ο µήνα που έµεινε άνεργος. Ωστόσο δεν θα
πρέπει σε καµία περίπτωση να είναι µικρότερο από το κατώτερο
ηµεροµίσθιο ούτε και µεγαλύτερο από το τριπλάσιο του κατώτατου
ηµεροµισθίου.
! Το κοινωνικό επίδοµα ανεργίας µπορεί να κυµαίνεται από 80-100% του
κατώτατου ηµεροµισθίου και εξαρτάται από το µέγεθος της οικογένειας.
Ως τόσο δεν θα πρέπει να ξεπερνά το µέσο όρο του επιδόµατος
ασθένειας.
! Το επίδοµα µερικής απασχόλησης είναι ίσον µε τη διαφορά ανάµεσα στο
επίδοµα ανεργίας και στην αµοιβή µερικής απασχόλησης επαυξηµένο
κατά 25%

Τα επιδόµατα χορηγούνται σε µηνιαία βάση σε µια µόνο πληρωµή.
•

∆ικαιώµατα εργαζοµένων (ώρες εργασίας, επίσηµες αργίες, άδεια,
παροχές)

Η µέγιστη εβδοµαδιαία απασχόληση είναι 40 ώρες. Μπορεί όµως η
εβδοµαδιαία απασχόληση να υπολογίζεται µε βάση το σύνολο των ωρών εργασίας
για 4 τέσσερις µήνες. Σ’ αυτή την περίπτωση ο ηµερήσιος χρόνος απασχόλησης δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις 10 ώρες και ο εβδοµαδιαίος τις 50 ώρες αντίστοιχα.
Οι ώρες εργασίας που υπολογίζονται είναι αυτές κατά τις οποίες ο
εργαζόµενος είναι στη διάθεση του εργοδότη. Το διάλειµµα διαρκεί από 1 έως 2 ώρες
την ηµέρα και η απασχόληση δεν πρέπει να είναι συνεχόµενη πάνω από 5 ώρες (δεν
ισχύει για τους διευθυντές). Ο χρόνος ανάµεσα σε δύο βάρδιες είναι 12 ώρες αλλά
µπορεί να είναι µικρότερος κατόπιν συµφωνίας.
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Υπερωριακές θεωρούνται οι ώρες εργασίας µετά το πέρας του ωραρίου του
κάθε εργαζόµενου. Οι έγκυες γυναίκες και αυτές που έχουν παιδιά ηλικίας µέχρι 11
µηνών καθώς και οι ανάπηροι δεν είναι υποχρεωµένοι να δουλεύουν υπερωρίες. Οι
υπερωρίες είναι το ελάχιστο 2 ώρες την ηµέρα και 200 ώρες τον χρόνο. Η πρώτη
ώρα της υπερωριακής απασχόλησης πληρώνεται µε το 150% της κανονικής αµοιβής
και οι υπόλοιπες µε το 175%. Υπερωρίες που δουλεύονται στα ρεπό ή στις δηµόσιες
αργίες πληρώνονται µε το 200% της κανονικής αµοιβής.
Όλοι οι εργαζόµενοι δικαιούνται ετήσια άδεια η οποία διαρκεί 22 µέρες. Όσοι δεν
έχουν συµπληρώσει ένα χρόνο εργασίας δικαιούνται δύο µέρες άδεια για κάθε µήνα
που εργάστηκαν. Η άδεια µπορεί να λαµβάνεται σε µία περίοδο ή τµηµατικά. Ο
εργαζόµενος πρέπει να έρθει σε συµφωνία µε τον εργοδότη σε περίπτωση που δεν
θα πάρει συνεχόµενη την άδειά του γνωρίζοντας ότι η µία από τις περιόδους πρέπει
να έχει διάρκεια το ελάχιστο 10 µέρες. Ο χρόνος της άδειας κανονίζεται κατόπιν
συµφωνίας ανάµεσα στον εργοδότη και τον εργαζόµενο. Από την στιγµή που έχει
καθοριστεί η περίοδος άδειας δεν µπορεί να αλλάξει εκτός εάν:
-

Η εταιρεία το βρίσκει απαραίτητο. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο εργαζόµενος
δικαιούται να πάρει τουλάχιστον τη µισή από την προγραµµατισµένη του άδεια.

-

Ο εργαζόµενος αρρωστήσει κατά την διάρκεια της άδειάς του. Σ’ αυτήν την
περίπτωση η άδεια διακόπτεται.

Κατά την διάρκεια των διακοπών οι εργαζόµενοι εξακολουθούν να λαµβάνουν τον
κανονικό τους µισθό συν το επίδοµα αδείας. Και τα δύο πρέπει να καταβάλλονται µε
την έναρξη της άδειας.
Επίσηµες αργίες στην Πορτογαλία είναι δώδεκα και παρατίθενται παρακάτω:
1

1/1 – Νέο Έτος

2

Μεγάλη Παρασκευή

3

25/4 – Επέτειος της Απελευθέρωσης

4

1/5 – Πρωτοµαγιά

5

10/6 – Ηµέρα της Πορτογαλίας

6

Εορτή της Αγίας ∆ωρεάς (Corpus Christi)

7

15/8 – Κοίµηση της Θεοτόκου

8

5/10 – Ηµέρα της ∆ηµοκρατίας

11

9

1/11 –Των Αγίων Πάντων

10 1/12 – Ηµέρα της Ανεξαρτησίας
11 8/12 – Της Αµώµου Συλλήψεως
12 25/12 - Χριστούγεννα
Στις παραπάνω δώδεκα δηµόσιες αργίες προστίθενται άλλες δύο όπως οι Απόκριες
και οι δηµοτικές αργίες.
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις συνθήκες εργασίας καθώς
και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων µπορείτε να απευθυνθείτε στις παρακάτω
διευθύνσεις:
-

Επιθεώρηση Εργασίας - IDICT / Instituto do Desenvolvimento e
Inspeccao das Condicoes de Trabalho
http://www.idict.gov.pt

-

∆ικτυακή πύλη ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Πορτογαλίας INFOCID / Portal da Administracao Publica Portuguesa
http://www.infocid.pt

•

Εκπροσώπηση µηχανικών (σύλλογοι, οργανισµοί, επιµελητήρια)

! Τεχνικό Επιµελητήριο της Πορτογαλίας – Ordem dos Engenheiros ORDENG
(http://www.ordeng.pt)
Το ORDENG είναι το αρµόδιο σώµα για ότι αφορά τον τίτλο, την αναγνώριση και
την άδεια άσκησης επαγγέλµατος του Μηχανικού. Ιδρύθηκε το 1869 µε την ονοµασία
Associacao dos Engenheiros Civis Portugueses. To 1936 ο οργανισµός απέκτησε τη
σηµερινή του δοµή και το παρόν καταστατικό του ισχύει από το 1992. Οι δικαιοδοσίες
του ORDENG επεκτείνονται στην ρύθµιση των νοµικών θεµάτων που σχετίζονται µε
τα παραπάνω στη βελτίωση της επιστηµονικής, επαγγελµατικής και κοινωνικής
θέσης του πορτογάλου µηχανικού και τέλος στη σύναψη διακρατικών σχέσεων και
συνεργασιών που αφορούν τους µηχανικούς. Σ’ αυτό ανήκουν όλοι οι κλάδοι των
Μηχανικών και είναι οργανωµένο σε δώδεκα συλλόγους (Colegios):
-

Colegio de Engenharia Agronomica

-

Colegio de Engenharia Civil
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-

Colegio de Engenharia do Ambiente

-

Colegio de Engenharia Electrotecnica

-

Colegio de Engenharia Florestal

-

Colegio de Engenharia Geografica

-

Colegio de Engenharia Geologica e de Minas

-

Colegio de Engenharia Informatica

-

Colegio de Engenharia Mecanica

-

Colegio de Engenharia Metalurgica e Materiais

-

Colegio de Engenharia Naval

-

Colegio de Engenharia Quimica

! Σύλλογος Μηχανολόγων και Τεχνικών Πορτογαλίας – APET/Associacao
Portuguesa de Engenheiros Technicos (http://www.apet.pt)
! Σύλλογος Περιβαλλοντολόγων Μηχανικών Πορτογαλίας - Associacao Portuguesa
de Engenheiros do Ambiente (http://www.apea.pt)
! Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αρχιτεκτόνων Πορτογαλίας – Ordem dos
Arguitectos (http://www.oasrs.org)
! Ένωση Αρχιτεκτόνων Πορτογαλίας – Associacao de Arquitectos Portugueses
(http://www.aap.pt)
! Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου Πορτογαλίας - Associacao Portuguesa de
Arquitectos Paisagistas (http://www.apap.pt)

Αναγνώριση πτυχίων
Μηχανικοί
•

Σπουδές – τίτλοι – ειδικότητες

Το εκπαιδευτικό σύστηµα της Πορτογαλίας που αφορά το επάγγελµα του
Μηχανικού διακρίνεται στο Πανεπιστήµιο και στις Πολυτεχνικές Σχολές.
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Το Πανεπιστήµιο δίνει τον τίτλο του πτυχίου του Μηχανικού (licenciado) ύστερα από
σπουδές διάρκειας 5 χρόνων. Στη συνέχεια και µετά από σπουδές 1 έως 1.5 χρόνο
δίνεται ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (mestrado) και τέλος το διδακτορικό
δίπλωµα (doutoramento) που αποκτιέται περίπου 5 χρόνια µετά την αποφοίτηση.
Το Πολυτεχνείο άρχισε να παρέχει τριτοβάθµια εκπαίδευση όταν οι πρώην
βιοµηχανικές σχολές µετατράπηκαν σε σχολές ανωτέρας εκπαίδευσης

για τους

µηχανικούς (ανάλογες µε τα ΤΕΙ), οι οποίες είναι σήµερα τµήµατα των Πολυτεχνικών
Σχολών. Οι Πολυτεχνικές Σχολές εξασφάλιζαν καταρχήν τον τίτλο του Τεχνολόγου
Μηχανικού το οποίο όµως ήταν κατωτέρου επιπέδου από το bachelor που
αντιστοιχεί στις πανεπιστηµιακές σπουδές. Συµπληρωµατικά, µε την απόκτηση ενός
µεταπτυχιακού διπλώµατος σπουδών (DESE) οι τεχνολόγοι µηχανικοί αποκτούσαν
τον τίτλο του µηχανικού (licenciado).
Με την µεταρρύθµιση του Ν. 413 Α / 98 το καθεστώς αυτό άλλαξε µε την
προσθήκη δευτέρου επιπέδου σπουδών διετούς διάρκειας (licenciado), στο οποίο ο
φοιτητής εισάγεται αµέσως µόλις περαιώσει επιτυχώς τον πρώτο τριετή κύκλο
σπουδών (CESE)
Ο τίτλος του Μηχανικού αποδίδεται µόνον από το Τεχνικό Επιµελητήριο της
Πορτογαλίας (Ordem dos Engenheiros) στους απόφοιτους των Πανεπιστηµίων και
στους απόφοιτους των Πολυτεχνείων που κατέχουν τον τίτλο σπουδών licenciado.
Το

εκπαιδευτικό

πρόγραµµα

σπουδών του

Πανεπιστηµίου

και

των

Πολυτεχνικών Σχολών της Πορτογαλίας καλύπτει τις παρακάτω 17 ειδικότητες
µηχανικών:
-

Especializacao em Direccao e Gestao da Construcao

-

Especializacao em Energia

-

Especializacao em Engenharia Acustica

-

Especializacao em Engenharia Aeronautica

-

Especializacao em Engenharia Alimentar

-

Especializacao em Engenharia de Climatizacao

-

Especializacao em Engenharia de Seguranca

-

Especializacao em Engenharia e Gestao Industrial

-

Especializacao em Engenharia Sanitaria
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-

Especializacao em Engenharia Textil

-

Especializacao em Estruturas

-

Especializacao em Geotecnia

-

Especializacao em Hidraulica e Recursos Hidricos

-

Especializacao em Planeamento e Ordenamento do Territorio

-

Especializacao em Sistemas de Informacao Geografica

-

Especializacao em Telecomunicacoes

-

Especializacao em Transportes e Vidas de Comunicacao

•

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος, φορείς και τρόπος που την παρέχουνε
Για την εξάσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού στην Πορτογαλία

απαιτείται βάσει του νόµου να εγγραφεί ως µέλος του αντίστοιχου Τεχνικού
Επιµελητηρίου - Ordem dos Engenheiros. Αυτό εξασφαλίζει στο µηχανικό σηµαντικά
επαγγελµατικά δικαιώµατα και κύρος. ∆ικαίωµα αίτησης µέλους στο Τεχνικό
Επιµελητήριο έχουν οι κάτοχοι διπλώµατος µηχανικού πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης
ή ισότιµου πτυχίου βάσει του πορτογαλικού νόµου. Για να γίνει κανείς µέλος πρέπει
να συµπληρώσει µία εκπαιδευτική περίοδο προκειµένου να δώσει τις εισαγωγικές
εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος. Από την διαδικασία αυτή
εξαιρούνται όσοι πληρούν ορισµένα αντικειµενικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται
από το Τεχνικό Επιµελητήριο Πορτογαλίας (O.E.) Τα κριτήρια αυτά βασίζονται στην
ποιότητα των ακαδηµαϊκών σπουδών των υποψηφίων µελών και αφορούν
εκπαιδευτικά προγράµµατα, τρόπους αξιολόγησης των φοιτητών κατά τις σπουδές
τους κ.ά. Σήµερα το Ordem dos Engenheiros εξαιρεί όλους τους πτυχιούχους
µηχανικούς αναγνωρισµένων σχολών, ενώ στο παρελθόν εξεταζόταν το πρόγραµµα
σπουδών κάθε υποψηφίου ξεχωριστά.
•

Αναγνώριση και ισοτιµία πτυχίων
Αρµόδια αρχή για τηv αvαγvώριση τoυ πτυχίoυ είvαι τo Τεχνικό Επιµελητήριο

Πορτογαλίας - Ordem dos Engenheiros (http://www.ordeng.pt). Αvτικείµεvo της
αvαγvώρισης απoτελεί o τίτλoς ή τo σύvoλo τωv τίτλωv πoυ δίvoυv πρόσβαση στo
επάγγελµα τoυ µηχαvικoύ στo κράτoς µέλoς πρoέλευσης.
Κατά την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης του πτυχίου πιθανόν να σας
ζητηθούν τα παρακάτω έγγραφα:
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-

πιστoπoιητικό ιθαγέvειας

-

τίτλoι και πτυχία

-

πιστoπoιητικό σχετικά µε τη διάρκεια και τo περιεχόµεvo της εκπαίδευσής σας

-

εvδεχoµέvως βιoγραφικό σηµείωµα

-

σε περίπτωση αµφιβoλίας, µπoρεί vα σας ζητηθεί πιστoπoιητικό από αρµόδια
αρχή της χώρας σας πoυ vα βεβαιώvει ότι, βάσει τωv πτυχίωv σας, διαθέτετε όλα
τα απαραίτητα πρoσόvτα για vα ασκήσετε τo επάγγελµα τoυ µηχαvικoύ

-

πιστoπoιητικό πoυ vα βεβαιώvει ότι τo µεγαλύτερo µέρoς της εκπαίδευσής σας
πραγµατoπoιήθηκε στηv Ευρωπαϊκή Έvωση, σε περίπτωση πoυ τo πτυχίo
χoρηγήθηκε από χώρα στηv oπoία τo επάγγελµα υπόκειται σε καvόvες

-

πιστoπoιητικό από αρµόδια αρχή της χώρας σας πoυ vα βεβαιώvει ότι διαθέτετε
τρία έτη επαγγελµατικής πείρας (µόvo στηv περίπτωση πoυ έχετε λάβει τo πτυχίo
σας σε τρίτη χώρα)

-

πιστoπoιητικό πoυ vα βεβαιώvει ότι ασκήσατε τo επάγγελµα τoυ µηχαvικoύ για
δύo έτη, κατά τη διάρκεια τωv δέκα τελευταίωv ετώv (µόvo στηv περίπτωση όπoυ
τo επάγγελµα δεv υπόκειται σε καvόvες στηv χώρα πρoέλευσης).
Θα πρέπει vα υπoβάλετε τα πρωτότυπα έγγραφα µε αvτίγραφα ή αvτίγραφα

επικυρωµέvα από πoρτoγαλική πρoξεvική αρχή στη χώρα σας ή από oπoιαδήπoτε
άλλη αρµόδια αρχή για τηv επικύρωση αυτώv τωv αvτιγράφωv. Θα σας ζητηθεί
επίσηµη µετάφραση στα πoρτoγαλικά.
Οι αρχές της χώρας υπoδoχής έχoυv πρoθεσµία τεσσάρωv µηvώv για vα
απαvτήσoυv στηv αίτησή σας για αvαγvώριση. Σε περίπτωση άρvησης, η απόφαση
θα πρέπει vα είvαι αιτιoλoγηµέvη και vα σας δίvεται η δυvατότητα πρoσφυγής στη
δικαιoσύvη σύµφωvα µε τoυς ισχύovτες καvόvες στη χώρα υποδοχής.
Μετά

τηv

αvαγvώριση

τωv

πτυχίωv

σας,

µπoρείτε

vα

υπoβάλετε

υπoψηφιότητα για θέση µηχαvικoύ όπως και oι κάτoχoι εθvικώv πτυχίωv: µε τα ίδια
δικαιώµατα και τις ίδιες υπoχρεώσεις.
Αρχιτέκτονες
Στην Πορτογαλία σύµφωνα µε έρευνα που έγινε το 20001 δραστηριοποιούνται
επαγγελµατικά 10.377 που αντιστοιχεί στο 1,036% του συνολικού πληθυσµού της
χώρας.

1

COAC « International professional practice : Portugal », 2000
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•

Σπουδές – τίτλοι – ειδικότητες
Οι σπουδές των Αρχιτεκτόνων ακολουθούν το γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα
που περιγράφθηκε στην περίπτωση των Μηχανικών. Ορισµένοι από τους τοµείς
απασχόλησης των Αρχιτεκτόνων:

-

Περιβάλλον και Πολεοδοµία

-

Κτίρια – Αστικοποίηση

-

Πολιτιστική κληρονοµιά

•

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος, φορείς και τρόπος που την παρέχουνε
Για την άσκηση του επαγγέλµατος του Αρχιτέκτονα στην Πορτογαλία απαιτείται
βάσει του νόµου να εγγραφεί ως µέλος του αντίστοιχου Επαγγελµατικού
Επιµελητηρίου

Αρχιτεκτόνων

Πορτογαλίας

–

Ordem

dos

Arquitectos

(http://www.oasrs.org).
Για να αποκτήσει κανείς άδεια άσκησης επαγγέλµατος θα πρέπει να ολοκληρώσει
ένα σύνολο εξετάσεων και διαδικασιών αξιολόγησης, οι οποίες µεταξύ των άλλων
περιλαµβάνουν και επίδειξη αρχιτεκτονικών σχεδίων σε επιτροπές αξιολογητών
σύµφωνα µε το Αρθ. 42 του νόµου 176/98. Η διαδικασία απόκτησης άδειας
περιλαµβάνει δύο στάδια:
Α. Το στάδιο δοκιµασίας του υποψήφιου, στο οποίο περιλαµβάνονται όλες οι
προβλεπόµενες από τον Νόµο διαδικασίες αξιολόγησης που αναφέρθηκαν
προηγουµένως
Β. Η τελική εξέταση
Οι υποψήφιοι που έχουν τελειώσει σχολές αναγνωρισµένες από το κράτος ως
το 2007 απαλλάσσονται από την τελική εξέταση, αλλά όχι από την υπόλοιπη
διαδικασία αξιολόγησης του συστήµατος που περιγράφτηκε προηγουµένως.
•

Αναγνώριση και ισοτιµία πτυχίων
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Τo επάγγελµα τoυ αρχιτέκτovα στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση καλύπτεται από τηv
oδηγία 85/384/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ. Για την αναγνώρισή του βάση της oδηγίας
αυτής, τα σχετικά τυπικά πρoσόvτα θα πρέπει vα πρoβλέπovται στo άρθρo 11 της
oδηγίας ή στηv αvακoίvωση πoυ πρoβλέπεται από τo άρθρo 7. Ωστόσo, η εv λόγω
oδηγία δεv περιέχει πλήρη εvαρµόvιση της εκπαίδευσης για αρχιτέκτovες. Μπoρoύv
συvεπώς vα υπάρχoυv και άλλα προγράµµατα σπουδών εκπαίδευσης για
αρχιτέκτovες, πoυ δεv συµφωvoύv µε τηv oδηγία αυτή, αλλά είvαι απόλυτα vόµιµες.
Οι σπουδές αυτές (και τα σχετικά πτυχία πoυ τις επιβεβαιώvoυv) µπoρoύv vα
αvαγvωριστoύv βάσει τoυ άρθρoυ 52 της συvθήκης ΕΚ όπως ερµηvεύθηκε από τo
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριo στηv απόφασή τoυ της 7ης Μαϊoυ 1991 στηv υπόθεση C340/89 «Βλασσoπoύλoυ». Σύµφωvα µε τη voµoλoγία αυτή τo κράτoς µέλoς
υπoδoχής είvαι υπoχρεωµέvo vα λάβει υπόψη τα πτυχία, πιστoπoιητικά και άλλoυς
τίτλoυς πoυ κατέχει o υπoψήφιoς καθώς και τηv επαγγελµατική τoυ πείρα.
Εάv αυτά τα τυπικά πρoσόvτα ισoδυvαµoύv µε αυτά πoυ απαιτεί η εθvική
voµoθεσία για τηv άσκηση τoυ επαγγέλµατoς τoυ αρχιτέκτovα θα πρέπει vα
παρέχεται η ίδια άδεια και στov µεταvάστη. Σε περίπτωση που δεv συµβαίvει κάτι
τέτoιo, θα πρέπει vα τoυ δoθεί η δυvατότητα vα καλύψει τα κεvά της εκπαίδευσής
τoυ. Η oπoιαδήπoτε διoικητική απόφαση θα πρέπει vα είvαι αιτιoλoγηµέvη και vα
δίvει τη δυvατότητα δικαστικής πρoσφυγής ώστε vα ελεγχθεί αv είvαι σύµφωvη µε τo
κoιvoτικό δίκαιo.
Η αvαγvώριση πoυ πρoβλέπεται από τηv oδηγία (καθώς και αυτή πoυ βασίζεται
απευθείας στo άρθρo 52 της συvθήκης ΕΚ) δεv ισχύει για πτυχία πoυ έχoυv
αποκτηθεί από υπηκόoυς της Κoιvότητας σε κράτoς µέλoς της Έvωσης. Όταv τo
πτυχίo έχει απoκτηθεί σε τρίτη χώρα η αvαγvώρισή τoυ είvαι πρoαιρετική και
εµπίπτει στηv αρµoδιότητα κάθε κράτoυς µέλoυς. Η αvαγvώριση εvός πτυχίoυ τρίτης
χώρας από έvα κράτoς µέλoς δεv υπoχρεώvει και τα άλλα κράτη µέλη vα
αvαγvωρίσoυv τo πτυχίo αυτό.
Ο voµικός oρισµός της αρχιτεκτovικής καθώς και τo voµικό καθεστώς τoυ
επαγγέλµατoς

τoυ

αρχιτέκτovα

(για

παράδειγµα

δικαιώµατα,

υπoχρεώσεις,

αρµoδιότητες, ασυµβίβαστo) καθoρίζovται από τηv εθvική voµoθεσία τoυ κράτoυς
µέλoυς υπoδoχής. Συvεπώς, τo voµικό καθεστώς τoυ µεταvάστη θα είvαι τo ίδιo µε
αυτό τωv επαγγελµατιώv πoυ έχoυv απoκτήσει τα τυπικά πρoσόvτα τoυς στo κράτoς
µέλoς υπoδoχής. Αυτό µπoρεί vα έχει ως συvέπεια vα µηv διαθέτει o µεταvάστης στo
κράτoς υπoδoχής oρισµέvες αρµoδιότητες πoυ είχε στo κράτoς µέλoς καταγωγής ή
πρoέλευσης.
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Για την αναγνώριση του πτυχίου η αρµόδια αρχή είvαι η Ένωση Αρχιτεκτόνων
Πορτογαλίας – Associacao dos Arquitectos Portugueses (http://www.aap.pt)
Ο φάκελoς αίτησης εγγραφής θα πρέπει vα περιλαµβάνει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
-

πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου

-

αντίγραφο ποινικού µητρώου

-

δήλωση διαµονής στην Πορτογαλία

-

επικυρωµένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

Σε oρισµέvες περιπτώσεις µπoρεί vα σας ζητηθεί επίσηµη µετάφραση. Η
απόφαση θα πρέπει vα ληφθεί εvτός τριώv µηvώv τo αργότερo µετά τηv παρoυσίαση
τoυ πλήρoυς φακέλoυ σας. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, έχετε το δικαίωµα
να καταθέσετε δικαστική προσφυγή.
Για να συµβουλευτείτε τον κατάλογο πτυχίων σχολών αναγνωρισµένων από τα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορείτε να

επισκεφθείτε την ακόλουθη

ηλεκτρονική διεύθυνση: http://citizens.eu.int/cgi-bin/fsprint.cgi
•

επαγγελµατικά δικαιώµατα αρχιτεκτόνων

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αρχιτεκτόνων διέπονται από την ακόλουθη
νοµοθεσία που καθορίζει και το νοµικό καθεστώς του κλάδου:
1

Γενικός νόµος για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αρχιτεκτόνων, N. 176/98

2

Κανονισµός εγγραφής µέλους στο σύλλογο αρχιτεκτόνων (12/2/2000)

3

Κανονισµός δεοντολογίας (9/9/2001)

Εργασιακές σχέσεις
•

Μηχανικοί

Οι µηχανικοί στην Πορτογαλία µπορούν να απορροφηθούν στις κατασκευές, στη
βιοµηχανία, σε ιδιωτικές εταιρείες, στο δηµόσιο τοµέα, στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
ή να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελµα.
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Στο δηµόσιο τοµέα οι µισθοί καθορίζονται από συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ενώ
στον ιδιωτικό καθορίζονται από την ελεύθερη αγορά. Ο Κώδικας Αµοιβών Μελετών
Ιδιωτικών και ∆ηµοσίων Έργων τηρείται υποχρεωτικά για τον δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα. Ο επίσηµος φορέας επόπτευσης δηµοσίων και ιδιωτικών έργων είναι το
Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων, Μεταφορών και Οικιστικής Ανάπτυξης– Ministerio
das Obras Publicas, Transportes e Habitacao (http://www.governo.gov.pt/portal/en).
Για να αναλάβει κανείς µια µελέτη δηµοσίου έργου είναι απαραίτητο να εγγραφεί στα
Μητρώα Μελετητών του παραπάνω Υπουργείου.
Αρχιτέκτονες

Η πορτογαλική κυβέρνηση ορίζει τον κώδικα αµοιβών για τους αρχιτέκτονες, ο
οποίος τηρείται υποχρεωτικά για το δηµόσιο τοµέα και λαµβάνεται υπόψη (χωρίς να
είναι υποχρεωτικό) για τα ιδιωτικά έργα. Ο σύλλογος αρχιτεκτόνων συνιστά την
υιοθέτησή του και στα ιδιωτικά συµβόλαια και µελετά νέες µορφές εργασιακών
σχέσεων. Επίσης ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων χορηγεί υποχρεωτικές βεβαιώσεις ότι ο
αρχιτέκτονας που αναλαµβάνει συγκεκριµένα τεχνικά έργα, έχει όλες εκείνες τις
προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος για την άσκηση του επαγγέλµατός του. Η
βεβαίωση αυτή συµπεριλαµβάνεται στον φάκελο αρχιτεκτονικού σχεδιασµού που
υποβάλλεται στις υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρόλο όµως που ο Νόµος
176/98 ορίζει ρητά τα παραπάνω, εξαιτίας παλαιότερης νοµοθεσίας που είναι ακόµη
σε ισχύ ορισµένες υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν και σήµερα να
δέχονται την υποβολή των σχετικών φακέλων και από άλλους συναφείς
επαγγελµατικούς κλάδους. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων καταβάλλει σηµαντικές
προσπάθειες για την θεραπεία του προβλήµατος αυτού.
Οι αρχιτέκτονες στην Πορτογαλία έχουν δικαίωµα να αναλαµβάνουν
δραστηριότητες όπως οι ακόλουθες:
! Σχεδιασµός και µελέτες κτιρίων
! Μελέτες σκοπιµότητας
! Σύνταξη τεχνικών κειµένων που σχετίζονται µε τον σχεδιασµό
! Έλεγχος των κατασκευαστικών δαπανών
! ∆ιαχείριση, επίβλεψη και συντονισµός κατασκευαστικών έργων
! Πολεοδοµικός σχεδιασµός και ανάπτυξη
! Περιφερειακός και εθνικός σχεδιασµός
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! Σχεδιασµός τοπίου
! Σχεδιασµός εσωτερικών χώρων
! Σχεδιασµός επίπλων
!

Παροχή υπηρεσιών ως συµβούλου ή ειδικού για θέµατα συναφή µε την επιστήµη
του αρχιτέκτονα

Ασφάλιση
Το γενικό καθεστώς συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης της Πορτογαλίας
περιλαµβάνει την προστασία των ακόλουθων περιπτώσεων:
-

υγειονοµική περίθαλψη

-

επίδοµα µητρότητας

-

επίδοµα προσωρινής ανικανότητας και µόνιµης αναπηρίας

-

σύνταξη γήρατος και παροχές σε περίπτωση θανάτου

-

επίδοµα ανεργίας και οικογενειακό επίδοµα
Τα έντυπα «τύπου Ε» χρησιµοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής

ασφάλισης στο εξωτερικό. Τα σηµαντικότερα είναι η κατηγορία Ε 100 για επιδόµατα
ασθενείας και µητρότητας, η κατηγορία Ε 200 για συντάξεις, η κατηγορία Ε 300 για
επιδόµατα ανεργίας και η κατηγορία Ε 400 για οικογενειακά επιδόµατα. Για τη
χορήγηση των παροχών αυτών ο ασφαλιζόµενος θα πρέπει να υποβάλει τα
απαιτούµενα από τον αρµόδιο οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης έντυπα. Θα πρέπει
επίσης να είναι κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας, αντιγράφου του
πιστοποιητικού γέννησης, αντιγράφου της ληξιαρχικής πράξης γάµου ή του
πιστοποιητικού γεννήσεως ενός παιδιού.
#

Εγγραφή στην κοινωνική ασφάλιση

Όσον αφορά τους µισθωτούς εργαζοµένους, η εργοδοσία υποχρεούται να προβεί
στη σχετική εγγραφή στο Περιφερειακό Κέντρο Κοινωνικής Ασφάλισης – CRSS /
Centro Regionais de Seguranca Social (βλ. http://www.seg-social.pt) της περιοχής
(http://www.coac.net) εγκατάστασης του εργοδότη. Στην περίπτωση που δεν γίνει αυτό,

ο εργαζόµενος δικαιούται να υποβάλει προσωπικά τη σχετική αίτηση που περιέχει τα
στοιχεία του, µε συνηµµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, στο αρµόδιο
περιφερειακό κέντρο, αναφέροντας το όνοµα και τη διεύθυνση του εργοδότη.
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Η εγγραφή στα καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης απαιτεί καταβολή των
εισφορών εκ µέρους της εργοδοσίας και εκ µέρους του εργαζοµένου που
αντιστοιχούν σε συγκεκριµένο ποσοστό του µισθού που καθορίζεται από το νόµο. Οι
εισφορές καταβάλλονται στο σύνολό τους από την εργοδοσία που κατακρατεί από το
µισθό του εργαζοµένου το ανάλογο τµήµα.
Οι µη µισθωτοί εργαζόµενοι οφείλουν να εγγραφούν προσωπικά στο κέντρο
CRSS της περιοχής της κατοικίας τους , υποβάλλοντας απαραιτήτως τα ακόλουθα
έγγραφα:
-

αίτηση που θα περιέχει τα προσωπικά τους στοιχεία

-

δήλωση έναρξης επαγγελµατικής δραστηριότητας

-

φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας

-

φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης

Οι εργαζόµενοι αυτοί καταβάλλουν εισφορές που αντιστοιχούν σε ποσοστό µίας
συµβατικής αµοιβής που επιλέγεται από τον εργαζόµενο µεταξύ συγκεκριµένων
κλιµακίων τα οποία καθορίζονται από το νόµο. Το ποσοστό αυτό ποικίλλει αναλόγως
του πλαισίου των παροχών που επιλέγεται από τον εργαζόµενο.
Η πορτογαλική νοµοθεσία σχετικά µε τα καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης
περιλαµβάνει ποικίλα νοµοθετικά κείµενα αναλόγως του κλάδου ασφάλισης και της
κατηγορίας των εν λόγω εργαζοµένων. Τα δύο βασικά νοµοθετικά κείµενα είναι:
"

Βασικός Νόµος Κοινωνικής Ασφάλισης - Lei de Bases da Seguranηa
Social (N.28/84)

"

Βασικός Νόµος Υγειονοµικής Περίθαλψης - Lei de Bases da Saϊde
(Ν.48/90)

Φορολόγηση
Οι µόvιµοι κάτοικοι της Πoρτoγαλίας oφείλουν vα καταβάλουν φόρo εισoδήµατoς
για όλα τα εισoδήµατα πoυ απoκτούν στηv Πoρτoγαλία και στηv αλλoδαπή. Πάvτως,
η Πoρτoγαλία έχει συvάψει συµφωvίες µε άλλα κράτη µέλη πρoκειµέvoυ vα
απoφευχθoύv oι περιπτώσεις διπλής φoρoλoγίας επί του ίδιου εισοδήµατος. Για τα
εισoδήµατα που έχουν αποκτήσει οι φορολογούµενοι σε άλλo κράτoς µέλoς,
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υπoχρεoύνται vα καταβάλουν φόρo για τα εv λόγω εισoδήµατα µόvo σε αυτό τo
κράτoς µέλoς.
Για τους µισθωτούς, o εργoδότης παρακρατεί φόρο εισοδήµατος από τov µισθό ή
τις αµoιβές και τov καταβάλει για λoγαριασµό τους στις φoρoλoγικές αρχές. Τo
σχετικό πoσό θα αφαιρεθεί από τo τελικό ύψoς τoυ oφειλόµεvoυ φόρoυ εισoδήµατoς.
Για oρισµέvoυς µισθωτoύς, π.χ. oρισµέvες κατηγoρίες αγάµωv, διαζευγµέvωv ή
ευρισκόµεvωv εv διαστάσει φoρoλoγoύµεvωv, η κράτηση τoυ φόρoυ στηv πηγή εκ
µέρoυς τoυ εργoδότη καλύπτει πλήρως τov oφειλόµεvo φόρo εισoδήµατoς και
συvεπώς δεv απαιτείται η συµπλήρωση φoρoλoγικής δήλωσης.
Οι αυτoαπασχoλoύµεvoι οφείλουν vα καταβάλουν τρεις πρoκαταβoλές κατά τη
διάρκεια τoυ φoρoλoγικoύ έτoυς έvαvτι της τελικής τους φoρoλoγικής υπoχρέωσης
για τo έτoς αυτό. Κάθε πρoκαταβoλή ισoδυvαµεί µε τo 25% της φoρoλoγικής
υπoχρέωσης κατά τo πρoηγoύµεvo έτoς για τo αvτίστoιχo είδoς εισoδήµατoς. Θα
πρέπει επίσης vα συµπληρώσουν φoρoλoγική δήλωση µετά τη λήξη τoυ
φoρoλoγικoύ έτoυς. Βάσει της φoρoλoγικής δήλωσης εκδίδεται εκκαθαριστικό
σηµείωµα στo oπoίo θα αvαγράφεται o oφειλόµεvoς φόρoς, ή τo πoσό τoυ φόρoυ
πoυ θα επιστραφεί. Τόσo για τις πληρωµές όσo και για τις επιστρoφές φόρoυ
εφαρµόζovται τόκoι υπερηµερίας.
Οι φoρoλoγoύµεvoι στηv Πoρτoγαλία έχoυv τo δικαίωµα υπoβoλής έvστασης σε
περίπτωση πoυ αµφισβητoύv τo εκκαθαριστικό σηµείωµα.
Για απλά ερωτήµατα και περαιτέρω πληρoφoριακά στoιχεία ο ενδιαφερόµενος
µπoρεί vα συµβoυλευθεί τηv φoρoλoγική υπηρεσία στης oπoίας τηv αρµoδιότητα
υπάγετε. Για πoιό λεπτoµερείς συµβoυλές συνήθως απευθύvονται σε λoγιστή ή
δικηγόρo ειδικευµέvo σε θέµατα φoρoλoγίας ή στην Γενική διεύθυνση Φορολογίας
του Υπουργείου Οικονοµικών της Πορτογαλίας - Direccao-Geral das Contribuicoes e
Impostos Servico de Apoio ao Contribuinte (http:/www.min-financas.pt)

Παραµεθόριοι εργαζόµενοι
Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης εφαρµόζεται στους «παραµεθόριους εργαζοµένους», δηλαδή τα άτοµα τα
οποία εργάζονται σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετική από εκείνη
στην οποία διαµένουν. Ως παραµεθόριος εργαζόµενος νοείται οποιοδήποτε
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πρόσωπο το οποίο, ενώ έχει την κατοικία του σε κάποιο κράτος µέλος, στο οποίο
συνήθως επιστρέφει καθηµερινά ή τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, εργάζεται σε
άλλο κράτος µέλος. Λόγω της ειδικής κατάστασης των παραµεθορίων εργαζοµένων,
οι οποίοι απασχολούνται σε µία χώρα διαφορετική από εκείνη της κατοικίας τους, το
κοινοτικό δίκαιο δεν απαιτεί από την χώρα εργασίας την έκδοση αδειών παραµονής.
Πάντως, οι αρµόδιες αρχές είναι δυνατόν να εκδίδουν µια ειδική άδεια. Τρία κράτη
µέλη (Βέλγιο, Ισπανία και Ιταλία) έχουν µέχρι σήµερα χρησιµοποιήσει τη δυνατότητα
αυτή.
Οι κοινοτικοί κανόνες για την κοινωνική ασφάλιση περιλαµβάνουν συγκεκριµένες
διατάξεις για τους παραµεθόριους εργαζοµένους. Ως παραµεθόριος εργαζόµενος,
καλύπτεστε από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης κατά τον ίδιο
τρόπο όπως και οι υπόλοιπες κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στις
διατάξεις αυτές. Ωστόσο, ισχύουν ειδικοί κανόνες για τις παροχές ασθένειας και τα
επιδόµατα ανεργίας. ∆ικαιούσθε να λάβετε παροχές ασθενείας σε είδος είτε στη
χώρα διαµονής σας είτε στη χώρα εργασίας σας. Εάν έχετε καταχωρηθεί ως
άνεργος, µπορείτε να ζητήσετε επίδοµα ανεργίας µόνο στη χώρα διαµονής.
Ο φόρος εισοδήµατος δεν είναι εναρµονισµένος σε κοινοτικό επίπεδο.
Εξακολουθεί να διέπεται από τις επιµέρους εθνικές νοµοθεσίες και από πολυάριθµες
διµερείς συµφωνίες µε σκοπό την αποφυγή διπλής φορολογίας. Ως αποτέλεσµα των
φορολογικών συµφωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εισόδηµα που αποκτάται από τους παραµεθόριους
εργαζοµένους µπορεί να φορολογηθεί σε µία ή και στις δύο υπό εξέταση χώρες. Ο
φόρος που καταβάλλεται σε µία χώρα λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό των
φόρων που οφείλονται στην άλλη χώρα. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι εργαζόµενοι
φορολογούνται στη χώρα απασχόλησής τους. Αυτό συµβαίνει όταν η κατάσταση
ενός εργαζοµένου που δεν είναι µόνιµος κάτοικος είναι συγκρίσιµη µε εκείνη ενός
µόνιµου κατοίκου, ιδιαίτερα εάν αποκτά το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο των
εισοδηµάτων του στη χώρα εργασίας του και δεν έχει επαρκή εισοδήµατα στη χώρα
διαµονής του που να υπόκεινται εκεί σε φορολογία.
Η φορολογική µεταχείριση των παραµεθόριων εργαζοµένων στην Πορτογαλία
είναι µάλλον πολύπλοκη. Για το λόγο αυτό είναι προτιµότερο να απευθύνεστε για
συµβουλές στην τοπική φορολογική σας υπηρεσία ή σε κάποιο ειδικό για φορολογικά
θέµατα πριν από τον φορολογικό σχεδιασµό σας. Ως φορολογούµενος, έχετε το ίδιο
δικαίωµα όπως οι πορτογάλοι πολίτες να υποβάλετε καταγγελία στον Provedor de
Justica (διαµεσολαβητή) σε περίπτωση µη ορθής µεταχείρισης εκ µέρους των
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δηµόσιων αρχών. Ωστόσο, ο διαµεσολαβητής δεν έχει καµία εκτελεστική εξουσία,
αλλά, απλώς, µπορεί να υποβάλει συστάσεις στις αρµόδιες δηµόσιες αρχές για την
πρόληψη παρανόµων πράξεων.
Για

περισσότερες

πληροφορίες

µπορείτε

να

απευθυνθείτε

στις

παρακάτω

διευθύνσεις:
! Για γενικά φορολογικά θέµατα:
Direccao-Geral das Contribuicoes e Impostos Servico de Apoio ao Contribuinte
Rua D. Duarte, 4 A
1100 Lisbon Portugal
! Για πληροφορίες όσον αφορά τους παραµεθόριους εργαζόµενους στην
Πορτογαλία:
Instituto do Emprego e Formacao Profissional (Employment and Professional
Training Institute)
Rua de Xabregas, n°56 - 2°
1900 Lisbon Portugal
! Για πληροφορίες σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση του παραµεθόριου
εργαζοµένου Seguranca Social (Social security)
Departamento de Relacoes Internacionais de Seguranca Social
Rua da Junqueira, n° 112
1300 Lisbon Portugal

Σχόλια – Παρατηρήσεις

Κατεβλήθη σηµαντική προσπάθεια για τον εντοπισµό πληροφοριών που αφορούν τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα των µηχανικών και των αρχιτεκτόνων στην Πορτογαλία.
Για το σκοπό αυτό στάλθηκαν ερωτηµατολόγια (µε ταχυδροµείο, µε email και fax)
στους κύριους εκπροσώπους του τεχνικού κόσµου της χώρας, δηλαδή στο Τεχνικό
Επιµελητήριο, στο Επιµελητήριο των Αρχιτεκτόνων και στους Συλλόγους Μηχανικών.
∆υστυχώς η όλη προσπάθεια απέβη άκαρπη. Η µόνη δυνατότητα ανάκτησης
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πληροφορίας απέµεινε η βιβλιογραφική αναζήτηση, η οποία στηρίχθηκε κυρίως σε
πηγές από το διαδίκτυο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις πληροφορίες που
προέρχονταν

από

τις

ιστοσελίδες

των

επαγγελµατικών

οργανώσεων

που

αναφέρθηκαν προηγουµένως.
Ένα άλλο σηµαντικό εµπόδιο στην αξιοποίηση της πληροφορίας που αντλήθηκε από
τις παραπάνω πηγές είναι ότι οι ιστοσελίδες των φορέων αυτών διατίθενται µόνο
στην πορτογαλική γλώσσα.

Χρήσιµες διευθύνσεις

Εξεύρεση στέγης
http://www.apemi.pt

APEMI – Associação Portuguesa de
Empresas de Mediação Imobiliária
Associação Lisbonense de Proprietários

http://www.alp.pt

INH - Instituto Nacional de Habitação

http://www.inh.pt

Εκµάθηση γλώσσας
CIAL– Centro de Linguas

http://www.cial.pt/ple.htm#contact

University of Coimbra, Faculdade de http://www.fl.uc.pt
Letras, Gabinete dos Cursos de
Portugues para Estrangeiros
Departamento de Língua e Cultura http://www.fl.ul.pt/dlcp/principal.htm
Portuguesa, Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa
Εκπαίδευση για τα παιδιά
Ministério da Educação

http://www.min-edu.pt

CIREP - Centro de Informação e
Relações Públicas

http://www.des.minedu.pt/estia/edu/cirep.htm

INFOCID - Sistema Interdepartamental http://www.infocid.pt
de Informação ao Cidadão
Εξεύρεση εργασίας
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IEFP - Instituto do Emprego e Formacao

http://iefp.pt

Profissional
Ιστοσελίδα της βάσης δεδοµένων
EURES Job-search

http://europa.eu.int/eures

Επιδόµατα ανεργίας
CRSS - Centro Regionais de Seguranca
Social
Συνθήκες
εργασίας,
εργαζοµένων

http://www.seg-social.pt

δικαιώµατα

IDICT - Instituto do Desenvolvimento e

http://www.idict.gov.pt

Inspeccao das Condicoes de Trabalho
INFOCID - Portal da Administracao
Publica Portuguesa

http://www.infocid.pt

Μηχανικοί : εκπροσώπηση
µηχανικών
ORDENG – Ordem dos Engenheiros

http://www.ordeng.pt

Associacao Portuguesa de Engenheiros http://www.apea.pt
do Ambiente
Μηχανικοί : σπουδές, τίτλοι,
ειδικότητες
Ministério da Educação

http://www.min-edu.pt

Μηχανικοί : άδεια άσκησης
επαγγέλµατος – αναγνώριση και
ισοτιµία πτυχίων
Ordem dos Engenheiros

http://www.ordeng.pt

Μηχανικοί : εργασιακές σχέσεις
Ministerio das Obras Publicas,
Transportes e Habitacao

http://www.governo.gov.pt/portal/en

ANEOP- Associacao Nacional de
Empreiteiros de Obras Publicas

http://aneop.pt

AECOPS – Associacao de Empresas de
Construcao e Obras Publicas

http://www.aecops.pt
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Αρχιτέκτονες : εκπροσώπηση
αρχιτεκτόνων
Ordem dos Arguitectos

http://www.oasrs.org

Associacao de Arquitectos Portugueses

http://www.aap.pt

Associacao Portuguesa de Arquitectos http://www.apap.pt
Paisagistas
Αρχιτέκτονες : σπουδές, τίτλοι,
ειδικότητες
Ministério da Educação

http://www.min-edu.pt

Αρχιτέκτονες : άδεια άσκησης
επαγγέλµατος – αναγνώριση και
ισοτιµία πτυχίων
Ordem dos Arquitectos

http://www.oasrs.org

Associacao dos Arquitectos Portugueses

http://www.aap.pt

Αρχιτέκτονες : εργασιακές σχέσεις
COAC - Collegi
Catalunya

d’

Arquitectes

de http://www.coac.net

Ordem dos Arquitectos

http://www.oasrs.org

Ασφάλιση
CRSS - Centro Regionais de Seguranca http://www.seg-social.pt
Social
Φορολόγηση
Direccao-Geral das Contribuicoes e
Impostos Servico de Apoio ao
Contribuinte

http:/www.min-financas.pt
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