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Recrutamento de maquinistas práticos 

Em Portugal, os jovens que terminam os cursos 

técnico-profissionais de “mecânico naval” ou de 

“contramestre”, podem desempenhar funções de 

“ajudante de maquinista”, “marinheiro de 2.ª 

classe”, “marinheiro-maquinista” ou de 

“mecânico de bordo”.,  

No entanto, ao abrigo da legislação em vigor, os 

profissionais que operam máquinas de navios 

como os que integram a frota da Transtejo, estão 

sujeitos a um plano de progressão na carreira, 

que se inicia com a categoria de “ajudante de 

maquinista”, sendo necessário tempo de 

embarque de 12 meses, para passar à categoria 

de “maquinista prático de 3ª classe”.  

No caso da Transtejo, os certificados de “lotação 

de segurança” apenas admitem colaboradores 

com a categoria de “maquinista prático de 2.ª 

classe”, sendo possível, em casos especiais, a 

admissão de “maquinistas práticos de 3.ª classe”. 

Mas a falta de tempo de embarque impede que a 

Transtejo possa admitir os jovens que terminam a 

formação técnico-profissional.  

É portanto fundamental, reequilibrar a relação 

entre a oferta e a procura de “maquinistas-

práticos”. Para contribuir para este reequilíbrio, 

em 2013, a Transtejo, em parceria com o 

Instituto de Tecnologias Náuticas e com o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, 

acolheu oito jovens em regime de estágio 

profissional, com a duração de um ano. 

Destes jovens, quatro tinham concluído o curso 

de “mecânico naval” e quatro o curso de 

“contramestre”. O objetivo deste projeto foi 

proporcionar a qualificação de “maquinista 

prático de 3.ª classe”, já que o tempo de estágio 

correspondeu ao tempo de embarque.  

Os jovens estagiários, além de participarem 

positivamente no processo produtivo, 

estimularam os colaboradores que os acolheram 

a rever e apurar os procedimentos laborais. No 

final dos estágios, a Transtejo admitiu um dos 

jovens, actualmente integrado nos quadros da 

empresa como “maquinista prático”.  

Alguns dos conteúdos dos cursos do Instituto de 

Tecnologias Náuticas foram melhorados, para 

uma maior adequação às necessidades do setor.  

Além do Instituto de Tecnologias Náuticas, a 

Transtejo também é parceira do Centro de 

Formação Profissional das Pescas e do Mar - FOR-

MAR. Em conjunto, as três entidades estão em 

contacto com o Ministério da Educação e Ciência, 

que já se propôs dinamizar a reestruturação e 

inclusão de novas realidades no ensino, viradas 

para soluções técnico-profissionais. 
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TRANSTEJO 

A Transtejo é uma empresa de capitais públicos, resultante da nacionalização de cinco empresas que, 
em 1975, desenvolviam o tráfego fluvial no rio Tejo. Em 1993, a Transtejo adquire a Soflusa e em Janeiro 
de 2015, a Transtejo e a Soflusa foram integradas na Transportes de Lisboa. O grupo Transtejo conta 
com 474 trabalhadores distribuídos por nove unidades e com uma frota de 32 navios, que operam em 5 
ligações entre as margens do rio Tejo. Em 2013, o transportou cerca de 23 milhões de passageiros.  
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