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O 1.º TRIMESTRE AINDA NA CONTINUIDADE DOS RESULTADOS DE 2008 
 

 
O relatório do último trimestre do ano anterior avaliava os resultados da negociação 

desse período, referindo que o mesmo ainda não tinha absorvido o clima de crise 

financeira, económica e social fortemente instalada. O balanço efectuado confirmou 2008 

como o melhor dos anos de vigência do Código do Trabalho e nem mesmo o período em 

que decorreu a sua revisão se repercutiu nas mesas negociais. 

 

Curiosamente, o 1.º Trimestre de 2009 reforça o crescimento de instrumentos de 

regulamentação colectiva de trabalho publicados, com trabalhadores abrangidos e 

valores salariais muito superiores à previsão da inflação que decresce mais de que os 

resultados negociais. 

 

No 1.º trimestre aparecem os primeiros efeitos da entrada em vigor da revisão do 

Código do Trabalho e de um quadro que marca o início de um novo ciclo da negociação 

colectiva em Portugal. 

 

O número significativo de convenções publicadas e de trabalhadores abrangidos já são o 

resultado de uma mudança operada na legislação que permite a publicação quase 

imediata das convenções após a sua negociação. De igual modo a confirmação do 

decréscimo da publicação das convenções globais poderá ser entendido como uma 

situação natural, correspondendo ao aumento dos textos consolidados. 

 

Fazer a comparação entre este trimestre e o seu homólogo de 2008 já não é a mesma 

coisa quando anteriormente se compararam entre si os trimestres homólogos sob a 

vigência da mesma legislação.  

 

Este trimestre só é comparável com o próximo trimestre por pertencer ao mesmo ciclo 

económico que se entrecruza com o novo texto legislativo. 

   

1. Trabalhadores abrangidos pelos IRCT 

 

Neste trimestre o número de trabalhadores abrangidos pelas convenções colectivas 

publicadas atingiu pela primeira vez mais de meio milhão de trabalhadores (Quadro 1, 

p.9), a que se junta um regulamento de condições mínimas (RCM) referente a uma 

situação de 2008, o que perfaz 573.188 (DGERT). 
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É o primeiro efeito da alteração do Código do Trabalho, pela qual a UGT tanto se bateu, 

ao permitir publicar uma convenção de acordo com a vontade dos subscritores sem 

aguardar 10 meses após a sua entrada em vigor. Para isso contribuiu a convenção que 

regulamenta o sector da Construção Civil e Obras Públicas, subscrita por um sindicato de 

linha UGT, que tradicionalmente é publicada no final do primeiro semestre ou no início 

do segundo (Gráfico 1)  

 

Mesmo sem esta convenção o trimestre teria atingido números superiores aos 

estabelecidos para outros períodos homólogos aproximando-se mais da verdade da 

contratação colectiva prevenindo efeitos salariais retroactivos sempre indesejáveis. 
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Fonte: DGERT 

 

2. Valores salariais 
 

Os valores salariais obtidos para este período representam um crescimento médio de 

2,6% (DGERT) mas são justificadamente inferiores ao período homólogo de 2008 

(2,9%). Neste particular, sendo a média dos valores inferior ao aumento de 2,9% da 

Administração Pública, a negociação colectiva do sector privado foi influenciada pela 

crise económica e pelo valor da inflação, cuja previsão para o ano em curso é de 1,5% 

(Gráfico 2). 

 

Regista-se também com bastante interesse o efeito de publicação imediata das 

convenções nas tabelas salariais, já referido anteriormente, permitindo uma eficácia 

média das tabelas salariais de 12,9 meses (DGERT) contra os 15,8 meses do trimestre 

homólogo anterior.  
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Face ao número de trabalhadores abrangidos pela actualização salarial, a exemplo do 

que se estabeleceu no relatório homólogo anterior, tomando como base o universo dos 

trabalhadores do ano anterior, atingiu cerca de 30% contra 11% do período anterior.   

Gráfico 2 
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Fonte: DGERT/INE. IPC: previsão para 2009 

 

3. Distribuição por tipo de convenção 
 
Tradicionalmente o 1.º Trimestre afasta-se da distribuição anual, embora se possa 

estabelecer um paralelismo entre este trimestre e o seu homólogo anterior (Gráfico 3). 

Há uma quebra dos AE em favor do aumento das convenções sectoriais, não havendo 

nada mais nada a assinalar porque estamos perante uma amostra muito reduzida e no 

início do ano.  

 

Gráfico 3 
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Fontes: BTE/UGT 
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4. IRCT negociais e não negociais 

 

4.1. Convenções colectivas e portarias de extensão  

 

Ao contrário do trimestre homólogo do ano anterior regressámos a uma situação normal 

quando comparamos portarias de extensão (PE) e convenções publicadas (Gráfico 4). 

Se quisermos ser mais rigorosos o número de CCT publicados neste período (32) está 

muito próximo das extensões que lhe deviam dar origem se não fossem os atrasos 

verificados. O trimestre nunca reflecte as portarias das convenções publicadas neste 

período com base nas convenções publicadas. 

 

Gráfico 4 
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Fontes: BTE/UGT 

 

 
4.2. IRCT publicados 

 
 
Neste domínio os IRCT negociais preencheram 2/3 da publicação de IRCT o que é 

perfeitamente normal, não se assinalando a existência de decisões arbitrais de natureza 

voluntária ou obrigatória (Quadro 2). 

 
A única situação a merecer reparo reside na portaria de condições de trabalho (PCT) 

publicada no início do ano, referente a um processo de 2008, isto é, produziu efeitos 

retroactivos com prejuízo para os trabalhadores e para as empresas. 
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5. Tipo de texto publicado 
 
Nos últimos três anos o número de textos globais publicados foi sempre superior ao 

número de textos de revisão salarial com texto consolidado. Neste trimestre (Quadro 3) 

inverte-se a ordem de forma clara, não só por esgotamento da opção seguida 

anteriormente pelas partes, mas devido a um fenómeno igualmente registado no 

primeiro ano de vigência do Código do Trabalho.  

 

Quando há crise de confiança motivada pela entrada em vigor de nova legislação ou por 

instabilidade da actividade económica ou, ainda, pelo somatório das duas, tende-se a 

conservar o que se tem. A lei obriga à publicação do texto consolidado na terceira 

revisão consecutiva parcial.  

 

Gráfico 4 
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Fontes: BTE/UGT 
 

No 1.º e 2.º anos de vigência do Código do Trabalho preferiu-se a revisão parcial à 

negociação e revisão global do texto negocial. Neste trimestre acentua-se a queda de 

publicação dos textos integrais que é claramente ultrapassada pela publicação do texto 

consolidado porque se pretendeu fazer apenas uma revisão parcial. Dito de outra 

maneira, para além das 28 alterações salariais há mais 12 textos consolidados que são 

alterações salariais. 

  

6. Conclusões 

 

A situação económica vai provocar a médio prazo uma redução da negociação colectiva 

que se reflectirá em menos convenções publicadas e menos trabalhadores abrangidos. A 
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parte positiva é que nem todas as empresas e nem todas as actividades estão em crise e 

a inflação tende a manter-se em níveis que permite a revisão e a actualização das 

convenções. Mesmo nas actividades mais atingidas pela crise há revisão da contratação 

colectiva, como é o caso da convenção do sector da Construção Civil, que soube 

aproveitar a almofada entre valores salariais estabelecidos por convenção e os valores 

nominais aplicados nas empresas.   

 

Nos resultados deste trimestre ainda se sentem os efeitos das negociações do ano 

transacto, mas há indícios de mudança. Se é no início do ano que há mais volume de 

negociação então teria de haver mais publicação de convenções mas as indicações que 

recebemos das mesas negociais leva-nos a concluir que os resultados tardam em 

aparecer. 

 

  Outro sintoma manifesta-se pela queda de publicação de textos globais e pelo aumento 

de textos consolidados. É uma atitude de prudência já conhecida mas que se pode tornar 

negativa e indesejável. É necessário aproveitar o momento para rever e adaptar os 

textos e consequentemente publicá-los integralmente. Quem não o fizer, não vai ter 

lugar no futuro.  

 

Por último há que referir a cessação de 3 convenções (2 CCT e 1 AE) não havendo vazio 

contratual no caso do AE por ter sido negociada e publicada uma convenção no âmbito 

da empresa, esperando-se nos restantes casos o aparecimento desejável de convenções 

no decurso de um ano.     
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ANEXO I 

QUADROS 

 
 
Quadro 1 

 
1.º Trimestre Convenções 

Colectivas 
Trabalhadores 
Abrangidos 

2005 54 191.781 
2006 47 142.391 
2007 39 93.235 
2008 45 174.045 
2009 46 504.883 

Fontes: BTE/UGT   

 

Fontes: BTE/UGT 
 
Quadro 2 
 
2009/IRCT Convenções 

Colectivas 
Arbitragem 
Voluntária 

Acordo 
de 

Adesão 

Arbitragem 
Obrigatória 

PE PCT 

Janeiro 14 0 1 0 2 1 
Fevereiro 15 0 0 0 27 0 
Março  17 0 2 0 0 0 
1º Trimestre 46 0 3 0 29 1 

Fontes: BTE/UGT 

 
Quadro 3 
 
Meses/Tipo Alterações 

Salariais 
Alterações 
Salariais 
e Texto 

Consolidado 

Revisão 
Global 

Novas 
Convenções 

Janeiro 6 5 2 1 
Fevereiro 11 2 1 1 

Março  11 5 1 0 
1º 

Trimestre 28 12 4 2 

Fontes: BTE/UGT 
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Quadro 4 
 

Convenções colectivas 
 

BTE ACT AE CCT Publicação após cessação 

Aviso sobre a data da cessação da 
vigência do acordo de empresa entre 
os CTT — Correios de Portugal, S. A., 

e o Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores 

dos Correios e Telecomunicações e 
outros. 

6/2009  1  Há um AE entre os CTT e o 
SINDETELCO e outros, 
publicado no BTE n.º 

14/2008. 

 
Aviso sobre a data da cessação da 
vigência do CCT entre a ANIPC — 

Associação Nacional dos Industriais 
de Produtos de Cimento e a FETESE 

— Federação dos Sindicatos dos 
Trabalhadores de Serviços e outros 

 

 
8/2009 

   
1 

 
A vigência cessou no âmbito 

da representação da 
FETICEQ e do Sindicato 

Independente dos 
Trabalhadores do Sector 
Empresarial da Cerâmica, 
dos Cimentos, do Vidro e 
Actividades Conexas dos 

Distritos de Braga, Porto e 
Viana do Castelo. 

 
Aviso sobre a data da cessação da 
vigência do contrato colectivo de 

trabalho entre a Associação 
Portuguesa das Indústrias Gráficas e 

Transformadoras do Papel e a 
Federação dos Trabalhadores das 

Indústrias Cerâmica, Vidreira, 
Extractiva, Energia 
e Química e outros 

 
9/2009 

  1  
O CCT cessou os seus efeitos 
no termo do dia 16/12/2008, 
no âmbito da representação 

da APIGRAF, do 
SINDETELCO e da FETESE, 

mas não da FETICEQ. 

Fontes: BTE/UGT 

 


