INTRODUÇÃO
A CNP-94 surge na sequência da revisão da Classificação Nacional de Profissões de 1980, a
qual veio substituir. Esta revisão foi levada a cabo, tendo por base a CITP-88 (Classification
International Type des Profession) - Bureau International du Travail, e ainda em
conformidade com as resoluções da 13ª Conferência Internacional dos Estaticistas do
Trabalho, nomeadamente no que se refere à necessidade das estatísticas da população activa
estarem em conformidade com a CITP, tendo em vista facilitar as comparações
internacionais.
A presente versão da Classificação Nacional de Profissões, contempla cerca de 1.700
profissões contrastando substancialmente em termos quantitativos com o previsto na 1ª
versão da Classificação Nacional de Profissões, a qual inseria cerca de 3.800 profissões. Este
decréscimo, tem subjacentes entre outras, razões directamente relacionadas com a própria
evolução do trabalho, nomeadamente, uma tendência crescente para a polivalência na
execução das tarefas e uma delimitação mais concreta e rigorosa entre “profissão” e “posto
de trabalho” .

OS GRANDES OBJECTIVOS
A CNP tem dois grandes objectivos. A nível internacional é facilitar, a comunicação em
matéria de profissões, oferecendo aos estatísticos dos diferentes países um instrumento que
permita utilizar os dados nacionais sobre profissões numa perspectiva internacional, e ainda,
permitir a apresentação e comparação dos dados internacionais sobre profissões duma forma
que se adeque tanto à investigação, como à adopção de decisões e às iniciativas de acção
concreta em determinados casos, como por exemplo no que respeita ás migrações
internacionais e à colocação.
A nível nacional dever-se-á realçar a sua importância na elaboração de estatísticas,
nomeadamente da mão-de-obra e censos populacionais, e ainda a crescente utilidade no que
se refere entre outros, para os Serviços de Formação, Orientação e Informação Profissionais,
Colocação e Regulamentação do Trabalho.

MARCO CONCEPTUAL
O marco necessário para a concepção da CNP-94, baseia-se em dois grandes conceitos: o
conceito de natureza de trabalho efectuado e o conceito de competência. O primeiro, está
directamente relacionado com o conjunto de tarefas normalmente executadas pelo titular de
um posto de trabalho e respectivas exigências, sendo a profissão caracterizada em sentido
lato, por um conjunto de postos de trabalho aparentados em tarefas e exigências. O segundo
conceito, refere-se às competências, definidas como a capacidade de desempenhar as tarefas
inerentes a um emprego determinado, caracterizando-se, segundo os fins da CNP-94, pelas
seguintes dimensões:
a) O nível de competências - que são função da complexidade e da diversidade das tarefas;

b) O tipo de competências - que se relaciona com a amplitude dos conhecimentos exigidos,
os utensílios e máquinas utilizados, o material sobre o qual se trabalha, assim como a
natureza dos bens produzidos e serviços prestados.
Partindo dos conceitos mencionados, delimitaram-se e agregaram-se os grupos profissionais
da CNP-94.
PLANO E ESTRUTURA
O enfoque conceptual adoptado para realizar a CNP-94 teve como resultado uma estrutura
hierárquica piramidal formada por dez grandes grupos de agregação mais elevada, sub
divididos sucessivamente por sub grandes grupos, sub grupos e grupos base.
O quadro seguinte permite observar os dez grandes grupos incluindo cada um deles
profissões de algum modo ligadas pela formação exigida e pelo tipo de trabalho realizado:
GRANDE GRUPO

1. Quadros Superiores da Administração
Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de
Empresas
2. Especialistas das Profissões Intelectuais e
Científicas
3. Técnicos e Profissionais de Nível
Intermédio
4. Pessoal Administrativo e Similares
5. Pessoal dos Serviços e Vendedores
6.Agricultores e Trabalhadores Qualificados
da Agricultura e Pescas
7. Operários, Artífices e Trabalhadores
Similares
8. Operadores de Instalações e Máquinas e
Trabalhadores da Montagem
9. Trabalhadores não Qualificados
0. Membros das Forças Armadas
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Os grandes grupos foram subdivididos e diferenciados de maneira mais detalhada segundo a
natureza do trabalho executado e o nível e tipo de competências requeridos para a respectiva
execução.
Os sub grandes grupos reportam-se ao segundo nível de agregação da CNP-94 constituem
uma novidade, visto que todas as anteriores classificações de profissões, apresentavam uma
grave lacuna quanto ao número de grupos nos primeiros e segundo nível de agregação.
Os sub grupos têm uma importância fundamental, já que as comparações estatísticas a nível
nacional e internacional, são normalmente realizadas a este nível de agregação.

Os grupos base que, na CNP-94 se situam no grupo de diferenciação mais baixo,
compreendem em geral mais de uma profissão. O número de profissões compreendidas e a
sua diferenciação em larga medida, do seu grau de desenvolvimento, do nível e da orientação
da tecnologia, dependerão da organização do trabalho e das tradições. Por este motivo, fezse uma descrição detalhada das profissões mencionadas em cada um dos grupos base da
CNP-94. Exceptuando os grupo base residuais, o grupo base reveste-se de uma característica
de homogeneidade, dado que as profissões que contemplam têm as características de algum
modo comuns.
Cada uma das categorias distribuídas entre os quatro níveis de agregação identificam-se com
um número de código, um título e uma breve descrição do seu conteúdo. Nos grupos base
descreve-se, de uma forma resumida o seu conteúdo integrando igualmente as profissões e as
tarefas essenciais que as caracterizam.

CÓDIGOS
Uma profissão é identificada por seis dígitos, o grupo base por quatro dígitos, o sub grupo
por três dígitos, o sub grande grupo por dois dígitos e o grande grupo por um dígito.
Tomando como exemplo a profissão de:
Mestre Costeiro Pescador
6.1.5.2.05
Grande Grupo
6
Sub Grande Grupo
6.1
Sub Grupo
6.1.5
Grupo Base
6.1.5.2
Profissão
6.1.5.2.05
Dentro de cada grupo base o intervalo dos números de código é regular, dependendo do
número de profissões que o integram.

