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TRIMESTRE CONFIRMA A TENDÊNCIA DOS ANTERIORES 

 
O que tem de mais característico o 3.º trimestre do ano é a publicação dos resultados 

negociais, em atraso, e o abrandamento da negociação colectiva por interposição do período de 

férias. Mas este terceiro trimestre decorreu também num ambiente diferente motivado pela 

repercussão do texto relativo à definição dos princípios comuns sobre a flexigurança, 

apresentado no final do 1.º semestre pela Comissão Europeia, ainda sem consequências directas 

na negociação, mas veiculando posições muito duras que ao patronato europeu interessam. 

 

No que respeita propriamente aos resultados da negociação colectiva, relativamente ao que se 

tinha apurado nos trimestres precedentes, o 3.º trimestre segue a mesma trajectória, isto é, 

mantém a tendência para que no final do ano haja mais convenções publicadas e os aumentos 

salariais convencionais ultrapassem a inflação (prevista e a verificar). Também é de assinalar, 

aqui e ali, alguns aspectos peculiares deste trimestre, distinguindo-se  características muito  

próprias de que daremos exemplo em pormenores específicos. 

 

A exemplo de relatórios anteriores procedeu-se também a um pequeno levantamento de uma 

das matérias regularmente contempladas na contratação colectiva. Apesar de focar apenas o que 

se passou num trimestre, a adaptabilidade do tempo de trabalho consagrada em contratação 

colectiva é um dos indicadores indispensáveis para avaliar a natureza dos resultados decorrentes 

dos consensos estabelecidos pelas partes.  

 

MAIS CONVENÇÕES PUBLICADAS E AUMENTO DOS SALÁRIOS REAIS 

 

Em geral admite-se que o ano de 2004 não serve para estabelecer analogias com os anos que o 

precederam ou que se seguiram, cabendo a estes últimos a caracterização da negociação 

colectiva após a entrada em vigor do Código do Trabalho. Temos assim uma sequência de três 

anos muito iguais entre si, mas suficientemente diferentes para tecer algumas considerações.  

 

i) A primeira constatação é o aumento do número de publicações (Anexo I, Quadro 1) no 

cômputo dos três trimestres homólogos (204, em 2005; 203, em 2003; 217, em 2007). Apesar 

de o 3.º trimestre de 2007 ter menos convenções publicadas do que o seu homólogo anterior, 
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segue a mesma tendência verificada em 2006, crescendo o número de publicações do 1.º para o 

3.º semestre.  

 
Gráfico 1 
Tipo de convenções colectivas publicadas 
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ii) O número de trabalhadores abrangidos na altura da elaboração deste relatório não segue o 

mesmo padrão das convenções publicadas, crescendo do 1.º para o 3.º, mas persegue uma 

tendência geral positiva que se revela no aumento do número de trabalhadores cobertos pela 

regulamentação colectiva de trabalho (Anexo 1, Quadro 2). No cômputo dos meses conhecidos, 

2007 tem menos trabalhadores abrangidos mas a diferença é pouco significativa. O que o 

distingue, é o facto destes dois últimos anos abrangerem significativamente mais trabalhadores 

do que os meses homólogos de 2005. 

iii) A UGT, através do relatório anual da negociação colectiva de 2006, colocou como tema 

central para 2007 o crescimento real dos salários de todos os trabalhadores, com efeitos 

positivos sobre o crescimento económico por via do aumento da procura e, consequentemente 

sobre o emprego. Apesar de ainda não dispormos de valores finais para o 3.º trimestre as 

indicações de que dispomos sobre a actualização salarial (Anexo I, Quadro 3) revelam o 

crescimento dos salários reais por via da negociação colectiva. As previsões da União Europeia, 

para 2007 e 2008, apontam para uma melhoria dos salários reais dos trabalhadores portugueses, 

respectivamente, em 0,4% e 0,5%, para o total da economia. 
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REVOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CONVENÇÕES 

 

Neste trimestre caducaram convenções do mesmo sector económico com âmbito profissional 

diferente (Anexo I, Quadro 4), sendo uma delas, imediatamente substituída e subscrita por um 

sindicato da linha UGT, após vários anos de negociação.  

 

Também à semelhança dos trimestres anteriores não houve qualquer decisão em consequência 

de recursos para as fases de arbitragem voluntária ou obrigatória (Anexo I, Quadro 5). Não 

significa que todos os processos tenham sido resolvidos pela via da negociação colectiva directa, 

conciliação ou mediação. Subsistem alguns casos, a nível sectorial ou de empresas, por resolver. 

 

Finalmente, observando o tipo de texto publicado, pode confirmar-se a regularidade e o 

volume de textos de revisão global em contraste com a queda do texto consolidado (Anexo I, 

Quadro 6). Uma das características do 3.º trimestre está relacionada com o aumento das 

publicações das revisões globais, muito visível no Gráfico 2, sendo este aspecto constatado em 

cotejo com o trimestre homólogo de 2006. 

 
Gráfico 2 
Tipo de texto publicado 
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E, se dermos atenção ao tipo de convenções colectivas publicadas no 3.º trimestre 

verificamos que fogem ao padrão normal da distribuição. Há menos ACT e AE publicados em 
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contraste com os CCT, estes últimos esmagadoramente mais abrangentes em número de 

trabalhadores mas com uma representação proporcional da ordem dos 59% a 61%. 

 

Gráfico 3 

Distribuição relativa das convenções 
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ADAPTABILIDADE DO TEMPO DE TRABALHO 

 

Um dos argumentos preferidos dos empregadores — com apoio num estudo bastante 

contestado da OCDE — é a rigidez da lei portuguesa que impede as empresas de serem mais 

competitivas para poderem responder aos desafios da globalização. A UGT, designadamente na 

adaptabilidade do tempo de trabalho, tem respondido com o reforço da via negocial, previsto na 

própria lei e nesta matéria, em particular. 

 

Neste trimestre, excluindo as novas convenções quase todas paralelas de outras 

anteriormente publicadas e por igual razão as convenções paralelas de textos de revisão global e 

consolidados, detectaram-se 27 convenções onde apareceu a referência ao tempo de trabalho 

(Anexo II, Quadro). Dessas, cerca de um terço estabeleciam um horário médio, permitindo 

alargar ou reduzir o tempo de trabalho semanal ou/e diário, com ou sem período de referência. 

Entre as convenções que estabeleceram horários médios, há as que (em número insignificante) 

introduziram regimes diferentes de horários de trabalho até ao máximo de quatro, havendo 

casos com designações diferentes para o mesmo regime de horário. O critério que se adoptou 

para definir o conceito do regime de horário foi retirado dos próprios textos convencionais. 
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Em síntese, a maior parte das empresas ou sectores estudados não adoptarem regimes de 

adaptabilidade horária porque não tiveram necessidade nem muito provavelmente tiveram em 

conta as necessidades dos trabalhadores. Estão provavelmente nesta situação as empresas 

seguradoras e as empresam suinicultoras, entre outras, como exemplo. As restantes, quase 

1/3, negociaram com os sindicatos a flexibilidade do tempo de trabalho. Admite-se a 

existência de situações difíceis de resolver pela via do diálogo mas não podemos aceitar a sua 

generalização nem a criação de mitos. 

 

CONCLUSÕES 

 

O que não é uma invenção são os casos de contratação colectiva que não foram resolvidos 

neste trimestre e em trimestres anteriores. O sector mais afectado parece ser o dos 

transportes rodoviários, com convenções sectoriais e de empresa por resolver, mas subsistem 

outros casos de muita importância até pelo número de empresas e de trabalhadores envolvidos, 

como é o sector das empresas gráficas e transformadoras de papel, em revisão desde 1999.  

 

De resto, e em apreciação global, os resultados do presente trimestre, quer em número de 

convenções, quer em número de trabalhadores, estão dentro dos parâmetros estabelecidos a 

partir de 2005, adquirindo especial relevância a actualização salarial a indiciar um crescimento 

real dos salários convencionados do sector privado para o ano em curso  
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ANEXO I 

Quadros 

 

Quadro 1 
Convenções publicadas (ACT, AE, CCT)  
Anos 2005 2006 2007 
1.º Trimestre  54  47  39 
2.º Trimestre  73  57  83 
3.º Trimestre  77  99  95 

Total 204 203 217 
Fontes: UGT/BTE  
 

 

Quadro 2 
 Número de trabalhadores abrangidos 
Ano 2005 2006 2007 
1.º Trimestre 191.781 142.391  93.235 
2.º Trimestre 477.138 442.216 721.217 
Agosto  83.373 510.858 175.475 
Setembro 171.985  63.701 131.604 

total 924.277 1.159.66 1.121.531 
Fontes: DGERT/UGT  
 

 

Quadro 3 
Variação média das tabelas salariais e inflação 
Ano de 2007  Média intertabelas (1)  Inflação  
1.º Semestre 2,8% 2,4% (2) 
Julho 2,9%  
Agosto 2,9%  
Fonte: (1) DGERT   (2) Previsão da UGT para 2007 
 

 

Quadro 4 
 Avisos de revogação de convenções colectivas  

IRCT BTE ACT AE CCT 
Indústria de Cerâmica 25    5 

Total     5 
Fontes: UGT/BTE  
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Quadro 5 
Distribuição dos IRCT negociais e não negociais 
 

2007/IRCT Convenções 
Colectivas 

Arbitragem 
Voluntária 

Acordo de 
Adesão 

Arbitragem 
Obrigatória 

RE RCM 

Janeiro 13 0 0 0 12  
Fevereiro 10 0 3 0 12  
Março  16 0 2 0 9  
1º Trimestre 39 0 5 0 33  
Abril 20 0 2 0 1 1 
Maio 15 0 0 0 0  
Junho 48 0 0 0 0  
2º Trimestre 83 0 2 0 1  
Julho 35 0 2 0 0  
Agosto 36 0 1 0 12  
Setembro 24 0 2 0 9  
3.º Trimestre 95 0 5 0 21  

Fontes: UGT/BTE 

 

 

Quadro 6 
 
Tipo de texto publicado 
 
Tipo de Texto/ 
Trimestre 

Alterações 
Salariais Texto Consolidado Revisão Global 

Novas 
Convenções   

  2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
1.º 20 24 10 2 13 11 4 2
2.º 38 58 1 8 14 16 4 1
3.º 71 58 4 5 22 23 2 9
Total 129 140 15 15 49 50 10 12

Fontes: UGT/BTE  
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ANEXO II 

Adaptabilidade do tempo de trabalho (3.º Trimestre) 
Regime de Horários Tempo de trabalho Tipo  

conven-
ção 

Designação BTE Fixo 
(1) 

Móvel 
(2) 

Flexível 
(3) 

Turnos 
rotativos 

(4) 
Diário Semanal 

Período de 
Referência

CCT AHP Associação 
dos Hotéis de 
Portugal 

26 Sim Flutu-
ante 

Sim Sim Até 
10h 

Até 48h 
(a) 

4 meses 

CCT A. Nac. Agentes e 
Corretores 
Seguros 

26 (b) (b) (b) (b) Até 8h Até 35h 
(c) 

 

CCT Assoc. Comercial 
Dist.Évora 

26 (b) (b) (b) Sim (b) 38h (c)  

CCT Agricultores Vila 
Real 

27 (b) (b) (b) (b) Até 8h 40h (c)  

AE HPEM Higiene 
Pública E.M. 

27 (b) (b) (b) (b) 7h (c) 35h (c)  

CCT Empresas de 
Merchandising 

28 (b) (b) (b) (b) Até 
10h 

Até 48h 
(a) 

12 meses 

CCT ANCIA Inspecção 
Automóvel 

28 (b) (b) (b) (b) Até 
10h 

Até 50h 
(a) 

6 meses 

CCT ANCIPA 
(Pastelaria, 
Confeitaria) 

28 (b) (b) (b) Sim (b) 40h (c)  

CCT APIAM Águas 
Minerais 

28 (b) (b) (b) (b) Até 
10h (a) 

48h (a) 4 meses 

AE SPdH Handling 28 (b) (b) (b) Sim 7,5 (c) (b)  
CCT ANCIPA 

(Hortofrutícolas 
30 (b) (b) (b) Sim (b) 40h (c)  

CCT ANCIPA (Batata 
frita…) 

30 (b) (b) (b) Sim (b) Até 40h 
(c) 

 

CCT ALIF Ind. 
Alimentar pelo 
Frio 

30 (b) (b) (b) Sim (b) Até 40h 
(c) 

 

AE Coop.Fruticulto-
res Cova da Beira 

30 Sim Espe-
cial 

Desfa-
sado 

Sim Até 
10h (a) 

Até 50h 
(a) 

 

AE Gestiponte 30 Sim Sim Sim Sim Até 
12h (a) 

40h (c)  

AE Rádio 
Renascença 

30 (b) (b) (b) (b) (b) Até 37,5h 
(c) 

 

CCT FPAS 
Suinicultores 

31 (b) (b) (b) (b) (b) 40h (c)  

AE Navegação Aérea 
de Portugal 

31 Reg
ular 

(b) (b) Sim (b) 35h (c)  

AE Varzim Sol 31 (b) (b) (b) (b) Até 8h 
(a) 

Até 37,5h 
(a) 

 

CCT APICER 
Ind.Cerâmica 

32 (b) (b) (b) Sim Até 
10h (a) 

Até 50h 
(a) 

4 meses 

CCT Imprensa Diária 32 (b) (b) (b) (b) (b) Até 40 (c)  
ACT Celtejo 32 (b) (b) (b) Sim (b) 39h (c)  
CCT CAP 33 Sim Sim Sim (b) Até 

10h (a) 
Até 48h 
(a) 

5 meses 

CCT Agricultura do 
Baixo Alentejo 

33 (b) (b) (b) (b) 8h (c) 40 (c)  

AE Cooperativa 34 (b) (b) (b) (b) (b) Até 40h  
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Proletário 
Alentejano 

(c) 

AE Gate Gourmet 35 Sim (b) Sim SIM Até 9h 
(c) 

Até 40h 
(c) 

 

AE Cooperativa 
Castrense 

36 (b) (b) (b) (b) (b) Até 40h 
(c) 

 

 

(1) As horas de início e termo são as 

mesmas, todos os dias. 

(2) As horas de início, termo e descanso 

podem ser diferentes. 
(3) Períodos de trabalho fixos com horas 

complementares geridas pelos 

trabalhadores. 

 
(a) Limite para cálculo da média horária.  

(b) Não está expresso na convenção. 

               (c) Horário normal de trabalho.  

 

 
Nota: Não foram tidas em conta as convenções paralelas. 

 
 
 
 



 

 


