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Nos últimos anos a UGT empenhou-se na dinamização da negociação colectiva e na renovação e 

elevação da qualidade dos textos publicados. Assim foi com o Acordo Bilateral entre as 

Confederações com Assento na Comissão Permanente de Concertação Social, celebrado em 

Janeiro de 2005, e com o Acordo entre as Confederações com Assento na Comissão de 

Concertação Social, visando a Formação Profissional, assinado em Fevereiro do ano passado.  

 

Passados dois anos sobre o primeiro acordo e sendo o segundo, do início do ano referente a 

este balanço, são visíveis os sinais positivos. Em relação ao número de instrumentos de 

regulamentação colectivos de trabalho ainda não se atingiu o valor de publicação alcançado 

antes da publicação do Código do Trabalho, mas aumentou-se substancialmente o número de 

trabalhadores cobertos pela negociação colectiva. 

 

Quanto à formação profissional, que a UGT sempre considerou como matéria estratégica, 

detectaram-se progressos que se vieram a confirmar durante o ano na forma como aparece 

tratada no texto da maior parte das convenções publicadas integralmente.   

 

O ano de 2006 assinala também a primeira alteração ao Código do Trabalho com a publicação 

da Lei n.º 9, de 20 de Março, e consequentemente o início das arbitragens obrigatórias, para 

determinação dos serviços mínimos na sequência de pré-avisos de greve, e de requerimentos 

para arbitragem obrigatória no âmbito da negociação colectiva. 

 

É mais um ano de perda de poder de compra na Administração Pública e de luta geral pela 

garantia de condições de emprego e de verdadeiras negociações neste sector mas é marcado 

também com o arranque de processos de regulamentação colectiva de trabalho no domínio do 

contrato individual de trabalho.   

 
 
1. IRCT PUBLICADOS E TRABALHADORES ABRANGIDOS 

 

Durante o ano de 2006 foram publicados 244 convenções colectivas (IRCT: 396), tendo 

sido abrangidos por alterações salariais 1.454.300 trabalhadores (IRCT: 1.511.669 
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trabalhadores), constatando-se que diminuiu ligeiramente o número de convenções mas 

aumentou o número de trabalhadores abrangidos, relativamente a 2005. 

Podemos avançar com duas causas prováveis: 

i) Em 2005, foram publicadas muitas convenções integrais (34,5%), sendo 

algumas delas com vigência de clausulado e tabelas salariais superior a 1 ano, não se 

repetindo a sua publicação em 2006; 

ii) O aumento do número de trabalhadores abrangidos pode ser explicado pela 

publicação das convenções dos maiores sectores de actividade. 

 

Apesar do regresso à contratação colectiva negociada com os grandes sectores de mão-

de-obra ficaram ainda sem resultados convenções colectivas de trabalho envolvendo muitos 

milhares de trabalhadores que se arrastam sem solução, de que destacamos: 

— CCT Indústria, Reparação e Comércio do Sector Automóvel (desde 2003); 

— CCT Indústria Química (desde 2003); 

— CCT AIMMAP (Existe uma convenção colectiva actualizada com a FENAM); 

— CCT Indústrias Gráficas e de Papel (desde 1999) 

— ACT e AE Misericórdias; 

— CCT Indústria de Cerâmica (desde 2000).  

 

Salvaguardando-se os casos de acordos negociais plurianuais ou de convenções que as 

partes entenderam não publicar por diversos motivos, entre eles o excesso de procedimentos 

arbitrários a que por vezes se encontram submetidos, há ainda pequenas convenções em 

situação de litígio que atravessaram um longo período sem acordo e sem publicação. 

 
Quadro 1  
Convenções colectivas publicados 
  

Fontes: BTE/DGERT 
 
 

 

ANO N.º Convenções 
Colectivas 

N.º de IRCT N.º de Trabalhadores 
Convenções Colectivas 

N.º de Trabalhadores 
IRCT 

2003 342 493 - 1.512.278 
2004 162 165 600.469 601.158 
2005 252 334 1.074029 1.163.188 
2006 244 396 1.454.300 1.511.669 
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1.1. Tipo de convenções colectivas de trabalho publicadas 

  

No que respeita ao tipo de convenções colectivas publicadas, os valores apurados estão 

normalizados, mas é necessário ter em conta um pormenor relacionado com os acordos de 

empresa, comparando o seu número relativo com os anos normais de 2000 e 2001, 

exactamente os últimos anos que não foram perturbados pelo clima que se instalou à volta da 

revisão da legislação laboral. Nesses anos o crescimento do número dos acordos de empresa 

estabilizou nos 27,8% e 27,7%, respectivamente. Em 2005 o número relativo de acordos de 

empresa aumentou para 29% enquanto que em 2006 retomou os 27,9%. Pode estar aqui mais 

uma explicação para a diferença de publicações ocorrida entre 2005 e 2006, tendo por causa 

um ligeiríssimo aumento no número de novos acordos de empresa celebrados em 2005.          

 
Quadro 2 
Distribuição das Convenções Colectivas por tipo e em % 
 
 

           Fonte: BTE/UGT 
 

 

1.2. Tipo de instrumentos de regulamentação colectiva negociais e não negociais 
publicados, e portarias de extensão 

 
A emissão de regulamentos de extensão tende a normalizar, três anos depois da entrada 

em vigor de nova legislação. A emissão de RE foi catastrófico em 2004 e não melhorou 

substancialmente em 2005, ao ponto de não ser possível acompanhar a publicação de 

convenções na proporção de um para duas, ocorrida em 2003. O aparelho de Estado demorou 

demasiado tempo a reagir prejudicando a sã concorrência entra as empresas e os 

trabalhadores, dependentes da extensão das convenções por exercerem a sua actividade em 

empresas não inscritas na respectiva associação patronal, apenas para referir as convenções 

que são objecto de extensão. Existe outra vertente, ainda por clarificar, formada pelas 

convenções que não foram objecto de extensão e das razões invocadas para a sua rejeição. 

Convenções 2005 
 

2006 
 

ACT 11,1 11,4 
AE 29,0 27,9 
CCT 59,9 60,7 
Total 100,0 100,0 
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Passou mais um ano sem decisões arbitrais, igual aos anos precedentes, assinalando-se 

apenas que nos últimos quatro anos se resolveu um conflito através de uma decisão arbitral 

voluntária.   

 
   Quadro 3 

          Distribuição dos IRCT negociais e não negociais, e regulamentos de extensão 
Ano/IRCT ACT AE CCT Arbitragem 

Voluntária 
Arbitragem 
Obrigatória 

PE/RE PRT/RCM 

2003 30 80 232 0 0 151 1 
2004 15 46 100 0 0  4 1 
2005 28 73 151 1 0 57 1 
2006  28 68 148 0 0 138 1 

          Fonte: BTE 

 
1.3. Tempo de publicação dos Regulamentos de Extensão 

 
O número de RE publicados não pode ser confundido com eficiência. Os regulamentos de 

extensão têm de ser publicados num prazo razoável para que não diste, no máximo, mais de 

três meses do início de vigência das convenções que lhe deram origem. A alteração legislativa, 

permitindo fixar eficácia retroactiva aos RE, deve ser completada com a maior de celeridade 

possível por parte dos serviços oficiais. No final do 1.º semestre de 2006 ainda tivemos RE de 

convenções publicadas em 2005 e até de há um ano e isso é inaceitável.  

A segunda metade do semestre foi muito igual à primeira, no que respeita aos enormes 

lapsos de tempo verificados entre a publicação das convenções e a publicação dos 

regulamentos de extensão. De assinalar que neste semestre ainda houve RE de extensão 

relacionados com convenções publicadas na segunda metade do ano anterior. 

 

 

2. CONTEÚDOS DOS INSTRUMENTOS DE REGULAMENTAÇÃO COLECTIVA DE 
TRABALHO 

 
2.1. Tipo de textos publicados 

 
A publicação dos textos globais pode ser um indicador da renovação do conteúdo da 

regulamentação colectiva de trabalho se não for uma reposição do texto que foi 

insuficientemente revisto. Para a UGT é de grande importância a renovação das convenções 

desde que sirva os interesses de ambas as partes envolvidas. A actualização dos textos não 
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pode ser vista como uma reposição de conteúdos nem do interesse exclusivo dos 

empregadores. 

Como o Quadro 4 demonstra é agora nítido o recuo da publicação dos textos consolidados, 

que apenas serviram no passado para publicar mais uma actualização salarial, sem mexer no 

essencial do conteúdo das convenções. Apesar do número elevado de publicações 

exclusivamente salariais, que se enquadra no processo negocial de uma forma perfeitamente 

normal, assinala-se que o segundo maior número, por ordem de grandeza, pertence às 

convenções revistas e publicadas globalmente.   

 
   
  Quadro 4 

        Tipo de texto publicado 
Ano Alterações Salariais Alterações Salariais e Texto 

Consolidado 
Revisão Global Novos IRCT 

2004 16  84 48 13 
2005 97 46 88 21 
2006 153 22 54 15 

         Fonte: BTE 
  

 

2.2. A evolução salarial em 2006 
 

2.2.1. As tabelas salariais negociadas 

 

Em 2006, a negociação salarial voltou, uma vez mais, a ser condicionada por uma incorrecta 

previsão da taxa de inflação por parte do Governo. Com efeito, a previsão inicial da taxa de 

inflação, utilizada como base de referência na maioria dos processos negociais de 2006, foi de 

2,3% enquanto que a inflação atingiu os 3,1% no final do ano. 

Em 2006, o aumento médio negociado das tabelas salariais foi de 2,7%, o que significa 

que os sindicatos obtiveram actualizações salariais que teriam permitido uma ligeira melhoria 

do poder de compra dos trabalhadores se a previsão inicial da inflação se tivesse verificado. 

Contudo, a taxa de inflação de 3,1% registada no fim do ano ficou claramente acima da 

previsão e ligeiramente acima do aumento médio da tabela salarial. (1 ) 

                                                 
(1) A DGERT concluiu, tomando a série do IPC antes da alteração introduzida, que o poder de compra das 
remunerações negociadas teve, em média, um incremento, de 0,2% no final ano transacto. 



 
 

             Balanço da Contratação Colectiva em 2006 
 

 

 6

Prevista Verificada Desvio
1998 2,0 2,8 0,8
1999 2,0 2,3 0,3
2000 2,0 2,9 0,9
2001 2,9 4,4 1,5
2002 2,8 3,6 0,9
2003* 2,5 3,3 0,8
2004 2,0 2,4 0,4
2005
  OE para 2005 - Jan 05 2,0 2,3 0,3
  OE Rectificativo - Jun 05 2,7 2,3 -0,4
  OE para 2006 - Out 05 2,3 2,3 0,0
2006
  OE para 2006 - Out 05 2,3 3,1 0,8
  GOP - Jun 06 2,6 3,1 0,5
  PEC 2006-2010 - Dez 06 2,9 3,1 0,2

* Em 2003, O Governo apresentou no OE uma previsão entre 2% e 3% 
   (ponto médio: 2.5%)

EVOLUÇÃO DA INFLAÇÃO

Nos últimos anos, temos sido confrontados com estimativas incorrectas da inflação, por parte 

do Governo, o que tem condicionado a evolução dos salários no sector privado. Esta é uma 

situação que se repete há já 9 anos:  

                        Quadro 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note-se que, mesmo quando o Governo procede a uma posterior revisão e correcção da 

previsão da inflação, a negociação salarial é sobretudo marcada directa e indirectamente pela 

primeira previsão já que mesmo as convenções negociadas num novo cenário de inflação acabam 

por ser condicionadas pelos resultados alcançados noutros processos. 

 

2.2.2. Aumentos salariais negociados e aumentos efectivos 

 

Os sindicatos têm sido muitas vezes acusados de reivindicar aumentos salariais 

excessivamente elevados, não comportáveis pela conjuntura económica que o país tem 

atravessado. Esta acusação é, em nosso entender, injusta e infundada. Efectivamente não é 

suficiente olhar para a evolução das remunerações em geral: é fundamental avaliar os desvios 

entre os salários negociados e os efectivamente pagos pelas empresas. 

As tabelas salariais negociadas estabelecem o valor mínimo da remuneração das categoriais 

profissionais, sendo certo que muitas empresas optam por remunerar muitos dos seus 

trabalhadores acima das tabelas salariais; este diferencial salarial (também designado por 



 
 

             Balanço da Contratação Colectiva em 2006 
 

 

 7

Evolução das Remunerações em Portugal

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

IPC 2,3 2,8 2,3 2,9 4,4 3,6 3,3 2,4 2,3 3,1 2,1*

Remunerações por Trabalhador - B. Portugal

  Total da Economia**
   Variação Nominal 5,9 5,1 5,3 5,6 4,3 3,0 2,2 2,3 3,0 2,9*** 2,8***
   Variação Real 3,6 2,3 3,0 2,7 -0,1 -0,6 -1,1 -0,1 0,7 -0,2 0,7

Contratação Colectiva - DGERT
  Variação Nominal 3,6 3,3 3,6 3,4 4,0 3,8 2,9 2,9 2,7 2,8 -
  Variação Real 1,3 0,5 1,3 0,5 -0,4 0,2 -0,4 0,5 0,4 -0,3 -

Diferencial entre Remunerações e Contratação 
Colectiva - Variação Real 2,3 1,8 1,7 2,2 0,3 -0,8 -0,7 -0,6 0,3 0,1 -

Fonte: Banco de Portugal, Comissão Europeia, DGERT

* Previsão do Governo

*** Previsão da Comisssão Europeia, Boletim Económico Outono 2006

** Remuneração média por tabalhador, bruta de contribuições e de impostos sobre o rendimento, excluindo o subsídio do Estado para a Caixa Geral de Aposentações.

wage drift ou até almofada salarial) é um importante instrumento de gestão de recursos 

humanos e permite ainda acomodar mais facilmente flutuações de mercado. 

Para além deste diferencial salarial, temos assistido ainda em Portugal a outro fenómeno 

que importa destacar. As empresas pagam não só acima dos valores das tabelas, como 

efectuam aumentos salariais efectivos superiores aos negociados pelas organizações sindicais.  

Com efeito, o desvio entre o crescimento dos salários convencionais (negociados) e o 

crescimento dos salários efectivos é normalmente positivo, com excepção dos anos 2002 a 

2004. Em 2005 registou-se novamente um desvio positivo, estimando-se que o mesmo tenha 

ocorrido em 2006.  

 

Quadro 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em nosso entender, o facto de as empresas praticarem aumentos salariais superiores aos 

negociados e mesmo superiores aos aumentos de massa salarial negociados demonstra que as 

empresas têm tido uma margem para acomodar maiores aumentos sem com isso 

comprometerem a sua sustentabilidade e competitividade. 

Existe ainda uma outra componente que não pode ser ignorada quando se discutem aumentos 

salariais — a evolução da produtividade. 
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Gráfico 1: Produtividade e Crescimento Real das Remunerações 

 

 

 

Fonte: Banco de Portugal e UGT (cálculos da produtividade horária feitos com base na informação do 
BP); Remunerações deflacionadas pelo IPC. 

 

E, como se observa no gráfico anterior, o crescimento real das remunerações tem ficado 

abaixo dos ganhos de produtividade, especialmente quando utilizada a produtividade horária. 

Para 2006, a situação deverá manter-se já que temos crescimentos reais de salários nulos 

face a um crescimento da produtividade que se estima ser em torno de 0,5% (para uma 

previsão de PIB:1,4% e emprego:0,9% para 2006) 

Por isso rejeitamos as afirmações que os sindicatos e os crescimentos de salários por eles 

negociados são responsáveis por uma fraca performance da nossa economia e por baixos níveis 

de competitividade, rejeitando-se igualmente apelos à moderação salarial que se traduzam em 

perdas de poder de compra. 

 

2.2.3. A evolução do poder de compra em 2006 

 

Como já foi referido, em 2006, os aumentos salariais negociados ficaram aquém da taxa de 

inflação no final do ano, registando-se um diferencial na ordem dos 0,3%, o que significa 

globalmente uma perda de poder de compra da mesma amplitude. 

No entanto, face ao que já atrás foi dito em relação ao diferencial salarial (wage drift) e à 

não existência de dados sobre as remunerações efectivas em 2006, não é ainda possível 

apurar a evolução do poder de compra dos trabalhadores em 2006. 
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Muitos trabalhadores viram os seus aumentos salariais ficarem aquém da taxa de inflação e 

portanto perderam poder de compra; mas muitos outros tiveram aumentos idênticos ou 

superiores à inflação, registando-se uma melhoria do poder de compra. Esta será tanto maior 

quanto maior for o diferencial salarial (wage drift).  

Em 2007, é fundamental ter uma previsão realista da inflação, que seja um adequado 

referencial para a negociação de salários e para uma política de rendimentos justa. E, nesse 

sentido, a previsão de 2,1% apresentada pelo Governo aquando do Orçamento do Estado 

levanta-nos fortes reservas, situando-se abaixo de previsões apresentadas por outros 

organismos, nomeadamente do Banco de Portugal. 

 

A recuperação económica prevista para o corrente ano irá permitir também uma evolução 

mais favorável da produtividade que não pode deixar de ser tida em consideração nos 

aumentos salariais.  

Por conseguinte, a UGT bater-se-á na negociação colectiva pelo 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.  

 
 
2.3. A Formação Profissional na Contratação Colectiva publicada 

 

As observações relacionadas com a formação profissional inserida na contratação colectiva 

de trabalho, reportada apenas ao período subsequente à publicação do Código do Trabalho, 

têm sido pouco lisonjeiras, apesar do empenhamento e do envolvimento da UGT e dos 

sindicatos nesta matéria.  

Em finais de Setembro de 2006, a Formação Profissional foi tema de debate no Grupo de 

Acompanhamento da Contratação Colectiva, e sabemo-lo agora, após um estudo sobre a 

matéria publicada durante o ano, a avaliação efectuada marca o início de um novo ciclo. Apesar 

das referências: 

i) Ao pouco interesse dos empregadores sobre esta matéria não indo além de uma 

inserção do dever patronal no texto de regulamentação colectiva ou de uma mera 

declaração de intenções; 
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ii) Ao facto do tecido empresarial português, constituído essencialmente por pequenas, 

médias e micro empresas, não dar garantias de cumprimento da legislação sobre 

formação e de aplicação do clausulado negociado com os sindicatos; 

iii) À inexistência do tema em algumas convenções colectivas de trabalho, houve 

exemplos de passagem do texto legal para o texto negociado e de mais-valias que a 

negociação empenhada produziu, designadamente a constituição de créditos de horas 

para frequência de acções por iniciativa do trabalhador ou de incentivos para a 

progressão na carreira profissional. 

 

Tendo por base os textos publicados reuniu-se um conjunto integrado por convenções 

revistas e publicadas globalmente a que se juntaram outros textos integrais (6) sem qualquer 

referência, presumindo-se que são objecto de primeira publicação, no total de 60 convenções, 

que representam aproximadamente ¼ das convenções publicadas em 2006. 

 

Neste conjunto ainda se detectaram 13 convenções, considerando a formação profissional 

como mais um dever do empregador a juntar-se ao elenco de outros deveres patronais, 4 

convenções sem qualquer alusão a esta matéria e 2, registando o tema, como um dever 

recíproco das partes. Significa que as restantes convenções (41), pouco mais de 60%, 

pegaram no tema e desenvolveram-no.  

 

No quadro que se segue há seis convenções que sintetizaram a temática da formação 

profissional numa única cláusula o que não traduz de forma alguma pobreza do texto. A 

extensão do clausulado para tratamento do tema é importante mas não definitiva. Há textos 

com algum desenvolvimento, versando vários aspectos da formação profissional, que não se 

desdobraram por várias cláusulas. 

 

Quadro 6 
Formação Profissional nos IRCT  

 
Clausulado 

F.P. 
1 

Cláusula 
2 

Cláusulas 
3 

Cláusulas 
4 

Cláusulas  
5 

Cláusulas 
6 

Cláusulas 
N.º de 
convenções 

 
6 

 
10 

 
10 

 
10 

 
2 

 
3 

           Fonte: BTE/UGT 
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Até há pouco tempo era inimaginável inserir várias cláusulas tratando a Formação Profissional 

com profundidade. Também é interessante referir assuntos nas fronteiras do contexto 

prescrito pela lei, preenchendo lacunas ou complementando-a simplesmente: 

 

 Direito individual à formação; 

 Carreira profissional; 

 Formação qualificante; 

 Formação por iniciativa do trabalhador; 

 Formação à distância; 

 Promoção activa da formação; 

 Relatório sobre a formação 

 Informação e consulta; 

 Reconhecimento activo das qualificações adquiridas pela via da formação; 

 Formação pós-básica. 

 

As indicações dadas pelo clausulado das convenções versando a formação profissional são 

suficientes para suportar uma ideia de mudança. Há de facto interesse na forma como as 

partes encaram o tema no contexto da negociação. As convenções estudadas resultam de 

textos revistos e publicados em 2006 onde é notória uma intenção de mudança, que não 

existia anteriormente. 

   

2.4.  Avisos de caducidade e acordo de revogação 
 

Como nota final assinala-se a publicação de três avisos de caducidade, envolvendo contratos 

colectivos de trabalho, nos sectores têxtil, metalúrgico e de comércio. A determinação dos 

avisos de caducidade foi tomada pela DGERT, a quem compete a sua publicação, teve por 

suporte a figura da sobrevigência e foi precedida por audiência dos interessados. O caso do 

acordo de revogação, ocorrido num acordo de empresa, teve como subscritores as partes que 

lhe tinham dado origem. 

 

Não é possível fazer uma avaliação correcta acerca da forma como foram conduzidos os 

processos, por não ter sido possível o recurso à arbitragem obrigatória. Na altura, a 
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arbitragem obrigatória constava da lei mas ainda não estava em funcionamento, pelo que o 

desenvolvimento dos processos poderia ser orientado de forma diferente. A elaboração da 

lista de árbitros e consequentemente a constituição dos tribunais arbitrais só foi exequível 

com a primeira alteração ao Código do Trabalho, medida exigida e saudada pela UGT que se 

bateu sempre pelo funcionamento da arbitragem.       

 
 
3. CONCLUSÕES 
 

Com quantitativos muito próximos, em número de trabalhadores abrangidos e em 

número de convenções publicadas, os anos de 2005 e de 2006 parecem marcar uma 

tendência. As convenções colectivas serão provavelmente no futuro em número inferior 

aos valores registados no período que antecedeu o Código do trabalho mas o número de 

trabalhadores abrangidos tende a equivaler-se. A distribuição das convenções pelo tipo 

de regulamentação negociada, segundo os subscritores do lado patronal (AE, ACT, CCT) 

parece normalizada, admitindo-se um ligeiro crescimento dos acordos de empresa 

seguindo uma tendência dos últimos anos. 

  

Outra constatação a retirar reside na publicação de texto globais, admitindo-se que 

alguns podem ter-se repetido, mas não invalida o facto de nos anos subsequentes à 

entrada em vigor de nova legislação, a publicação de textos integrais tenha atingido 

cerca de 30% do universo dos textos publicados, prevendo-se que dentro de dois ou 

três anos a renovação do clausulado tenha atingido todos os sectores e convenções 

colectivas. Neste sentido pretendeu-se que o estudo feito a uma matéria tão 

importante como é a formação profissional constituísse um retrato de uma situação que 

se alterou. A mesma atitude é esperada para outras matérias, como o teletrabalho, que 

pode passar até por revisões pontuais da lei sendo indispensável a sua identificação 

provavelmente disfarçada no contexto do trabalho em geral. 

 
Entre os aspectos que mais obstam à negociação colectiva são as convenções que não 

se renovam. Todos os anos, e de há muito tempo pois não é um fenómeno novo, há 

sectores que desaparecem das publicações. Algumas causas estão devidamente 

identificadas: extinção ou desactivação das associações patronais, substituição da 
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convenção sectorial por acordos de empresa ou acordos colectivos de trabalho e, por 

muito polémico que o assunto seja, atropelos grosseiros ao direito de negociação 

colectiva por parte dos empregadores ou associações de empregadores e do Estado que 

afectam milhares de trabalhadores. Do lado positivo registe-se a negociação em 

institutos e empresas tuteladas pelo estado e pelas autarquias.    

 

O clima económico é agora propício a que a reivindicação salarial suba de tom. É a 

altura de se ultrapassar o período em que também se teve em conta a situação menos 

boa da economia nacional para uma negociação mais ofensiva tendo em conta as boas 

perspectivas anunciadas pelo Governo e apoiadas pelo silêncio dos empregadores. Como 

ficou amplamente demonstrado a almofada salarial tem de ser mais partilhada pela 

negociação colectiva para que a actualização salarial, não só se faça com referência à 

inflação prevista e à manutenção do poder de compra, mas que também inclua a 

produtividade contribuindo para um crescimento real dos salários.  

 
 
 


