
 
 

COMENTÁRIOS À NEGOCIAÇÃO COLECTIVA 
 
 
«As convenções, que envolvem mais trabalhadores, foram quase todas concluídas neste 
trimestre mas serão integradas nas estatísticas do 2.º trimestre, ou até do início do 2.º 
semestre…»1 
 

A previsão quanto ao atraso na publicação de muitas convenções concluídas, ainda no 

âmbito temporal do 1.º trimestre, veio a confirmar-se. No mês de Abril (anexo 4), as 

convenções publicadas, mas celebradas no mês anterior, abrangem mais trabalhadores do 

que a soma dos meses anteriores. Diminuiu também o fosso entre convenções publicadas 

em 2007 e o período homólogo de 2006, verificado no primeiro trimestre, registando –se 

apenas a diferença de 1 (2007=59; 2006=60). 

Entre as publicações de maior abrangência de trabalhadores assinala-se, também em 

Abril, o CCT Indústrias Químicas, desbloqueado graças à acção de sindicatos da linha 

UGT, prevenindo assim o vazio contratual proposto pelas associações patronais deste 

sector. 

 

No que respeita à actualização salarial os valores revelados ao longo destes meses 

demonstram uma tendência para níveis, em termos globais, superiores à inflação 

esperada para 2007, embora a UGT se mostre preocupada com o evoluir da situação. 

Contudo, o mês de Abril veio confirmar a perspectiva que se tinha sobre os valores 

conhecidos de fecho dos processos de negociação colectiva e o bom desempenho neste 

matéria contratual.  

 
Finalmente, pela leitura que pode ser feita ente o parâmetro mínimo e máximo dos 

valores de actualização, revela-se ainda a fragilidade de alguns sectores, sem contudo 

retirarem o mérito às actualizações contratuais que contribuem para a elevação dos 

valores médios.    

 

                                                           
1 Extracto do Relatório Sobre a Actividade Sindical no Estabelecimento da Contratação Colectiva no 
1.º Trimestre de 2007 



 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL 

DIRECÇÃO-GERAL DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
GABINETE DE ESTUDOS DE RENDIMENTOS DO TRABALHO2 

 
 

Variação média ponderada intertabelas 
Janeiro de 2007 

 
Comentário 

 
 

1. No mês de Janeiro foram publicadas 13 convenções: 8 CCT, 2 ACT e 3 AE. 
Nos cálculos dos valores médios não foram consideradas quatro convenções pelos 
seguintes motivos: 
 

-Duas são paralelas de textos publicados em meses anteriores, 
-Uma é primeira convenção, 
-Para uma não é viável estabelecer o comparativo entre a tabela vigente e a 
anterior. 

2. O número de trabalhadores abrangidos (20 123) pelas restantes 9 convenções foi 
inferior não só ao do mês transacto (26 841), como ao do mês homólogo de 2006 (69 
473). As convenções com maior número de trabalhadores foram os dois “CCT 
Comércio de Aveiro”, com 10 704, um outorgado por um sindicato da linha CGTP e 
outro por um sindicato afecto à UGT. Estas convenções abrangem 53,2% do total de 
trabalhadores do período.  

3. A eficácia média ponderada das tabelas anteriores atingiu 38,2 meses, superando, 
significativamente, a média de 2006 (22,9 meses). 

4. A variação média intertabelas anualizada para o total das convenções assumiu 
o valor de 2,7%, igual à média registada no ano anterior; os valores dos aumentos 
anualizados das convenções consideradas oscilaram entre 2,3% e 3,4%. 

A variação para as convenções cujas tabelas anteriores tinham um ano de eficácia 
foi de 2,8%, superior à média verificada em 2006 (2,4%). De notar, todavia, que 
aquele valor respeita, apenas, a 1 906 trabalhadores. 

 
 

ANEXO 1



 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL 

DIRECÇÃO-GERAL DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
GABINETE DE ESTUDOS DE RENDIMENTOS DO TRABALHO3 

 

Variação média ponderada intertabelas 
Fevereiro de 2007 

 
Comentário 

 
 

1. No mês de Fevereiro foram publicadas 10 convenções: 7 CCT e 3 AE. 
Nos cálculos dos valores médios não foi considerado um instrumento de 
regulamentação colectiva por ser primeira convenção. 
 

2. O número de trabalhadores abrangidos (9 010) pelas restantes 9 convenções 
situou-se muito aquém do verificado no mês anterior (20 123), mas superou, 
ligeiramente, o do mês homólogo de 2006 (8 073). As convenções com maior número 
de trabalhadores foram os dois “CCT Agentes transitários”, com 5 346, um 
outorgado por um sindicato da linha CGTP e outro subscrito por uma associação 
sindical afecta à UGT. Estas convenções abrangem 59,3% do total de trabalhadores do 
período.  

3. A eficácia média ponderada das tabelas anteriores foi de 12,0 meses. 

4. A variação média intertabelas anualizada para o total das convenções assumiu 
o valor de 2,5%, inferior à do mês de Janeiro (2,7%); os valores dos aumentos 
anualizados das convenções consideradas oscilaram entre 0,9% e 3,2%. 

A variação para as convenções cujas tabelas anteriores tinham um ano de eficácia 
foi, também, de 2,5%, inferior à registada no mês transacto (2,8%). 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2



 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL 

DIRECÇÃO-GERAL DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
GABINETE DE ESTUDOS DE RENDIMENTOS DO TRABALHO4 

 
Variação média ponderada intertabelas 

Março de 2007 
 

Comentário 
 
 

1. No mês de Março foram publicadas 16 convenções: 13 CCT, 1 ACT e 2 AE. 

2. O número de trabalhadores abrangidos (64 102) superou, substancialmente, o do 

mês anterior (9 010), mas situou-se muito próximo do registado no mês homólogo de 

2006 (64 845). As convenções com maior número de trabalhadores foram os quatro 

“CCT Estabelecimentos de ensino particular e cooperativo", com 34 733, dois 

outorgados por associações sindicais afectas à linha UGT, um por associações 

sindicais da linha CGTP e o quarto por um sindicato independente, que representam 

54,2% do total de trabalhadores do período.  

3. A eficácia média ponderada das tabelas anteriores foi de 12,5 meses. 

4. A variação média intertabelas anualizada para o total dos IRC assumiu o valor 

de 2,4%, inferior à do mês de Fevereiro (2,5%); os valores dos aumentos anualizados 

das convenções consideradas oscilaram entre 1,8% e 4,0%. 

 A variação para os IRC cujas tabelas anteriores tinham um ano de eficácia foi, 

também, de 2,4%, não atingindo a verificada no mês anterior (2,5%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 3



 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL 

DIRECÇÃO-GERAL DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
GABINETE DE ESTUDOS DE RENDIMENTOS DO TRABALHO5 

 
Variação média ponderada intertabelas 

Abril de 2007 
 

Comentário 
 
 

1. No mês de Abril foram publicadas 20 convenções: 9 CCT, 6 ACT e 5 AE. 
Nos cálculos dos valores médios não foram consideradas três convenções, pelos seguintes 
motivos: 

- Uma é paralela de textos publicados no mesmo mês mas num BTE anterior, 
- Para uma não é viável estabelecer o comparativo entre a tabela vigente e a 

anterior, 
- Uma é primeira convenção. 

2. O número de trabalhadores abrangidos (123 386) pelas restantes 17 convenções superou 

substancialmente quer o do mês anterior (64 102), quer o do do mês homólogo de 2006 (86 

582). As convenções com maior número de trabalhadores foram os dois “CCT Comércio de 

Lisboa” e o “CCT Indústrias químicas”, com, respectivamente, 59 616 e 39 789 

trabalhadores. Relativamente às duas primeiras, uma foi outorgada por associações sindicais 

da linha CGTP e outra por associações sindicais da linha UGT. A terceira foi assinada por 

uma federação e sindicatos afectos à UGT. As convenções referidas abrangem 80,6% do total 

de trabalhadores do período.  

3. A eficácia média ponderada das tabelas anteriores foi de 25,4 meses. 

4. A variação média intertabelas anualizada para o total das convenções assumiu o valor 

de 2,9%, muito superior ao registado no mês anterior (2,4%), tendo os valores dos aumentos 

anualizados das convenções consideradas oscilado entre 1,5% e 3,6%. 

A variação para as convenções cujas tabelas anteriores tinham um ano de eficácia foi de 

3,1%, também, superior à verificada no mês de Março (2,4%). 
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MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  DA  SOLIDARIEDADE  SOCIAL

DIRECÇÃO-GERAL  DO  EMPREGO  E  DAS  RELAÇÕES  DE TRABALHO

GABINETE  DE  ESTUDOS  DE  RENDIMENTOS  DO  TRABALHO

IRC publicados em  ABRIL  de 2007

VARIAÇÃO  MÉDIA  PONDERADA  INTERTABELAS

Nº de Eficácia Variação (%) Var. anualizada (%)
IRC traba-     Intertabelas      Intertabelas 

lhadores Início Meses Nominal Deflac. IPC Nominal Deflac. IPC
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ACT Emp. Navegação Madeiren-
           se, LDA; Mutualista Açorea-
           na de Transportes Marítimos,
           SA; Sacor Marítima, SA;
           TRANSINSULAR, SA; NAVE-
           GAR, SA; PORTLINE, SA 172 07-03-01 12 2,5 -0,6 3,1 2,5 -0,6 3,1

 ACT CAIMA, SA; SILVICAIMA, SA
           (2 IRC) 223 07-01-01 12 2,7 -0,4 3,1 2,7 -0,4 3,1

 CCT Ind. panificação e pastelaria
           (Norte) 9983 07-01-01 12 2,8 -0,3 3,1 2,8 -0,3 3,1

 CCT Comércio (Lisboa) (1) 07-01-01 12 3,1 0,0 3,1 3,1 0,0 3,1

 AE General Cable CelCat, SA (2) 264 07-01-01 12 3,1 0,0 3,1 3,1 0,0 3,1

 CCT Comércio (Lisboa) (2 IRC) 59616 07-01-01 12 3,2 0,1 3,1 3,2 0,1 3,1

 ACT Rádio e Televisão de Por-
           tugal, SGPS, SA; Radiotele-
           visão Portuguesa, SA; RTP-
           Meios de Produção, SA; 
           RDP-Radiodifusão Portugue-
           sa, SA 2361 07-01-01 12 (3)      - 3,1      -      - 3,1

(4)
 AE PT Comunicações, SA 6709 07-01-01 24 3,0 -2,4 5,5 1,5 -1,2 2,7

 ACT Essilor Portugal, LDA; Prats
           Lusitânia, SA 261 06-01-01 24 3,6 -1,1 4,7 1,8 -0,5 2,3

 ACT Douro Azul, LDA ; Ferreira & (5)
           Rayford-Turismo, SA 133 07-03-01 24 4,2 -1,2 5,5 2,1 -0,6 2,7

(6)
 AE Tabaqueira, SA 844 07-01-01 24 4,9 -0,6 5,5 2,4 -0,3 2,7

(4)
 CCT Com. produtos alimentares 2989 07-01-01 24 5,4 -0,1 5,5 2,7 0,0 2,7

 AE General Cable CelCat, SA (7) (8) 07-01-01 24 5,7 0,2 5,5 2,8 0,1 2,7

 CCT Ind. moagem trigo, milho e 
           centeio 225 07-01-01 48 10,6 -0,8 11,5 2,6 -0,2 2,8

 CCT Ind. panificação e pastelaria
           (Norte) (trab. escritório) 292 07-01-01 48 11,3 -0,2 11,5 2,7 -0,1 2,8

 CCT Ind. químicas 39789 07-01-01 48 11,5 0,0 11,5 2,8 0,0 2,8
1



               

 CCT Ind. pelo frio 1886 07-01-01 48 15,4 3,5 11,5 3,6 0,8 2,8

 AE DAI, SA (8) - - -      -      -     -      -      -     -

 (1)-Vide outro IRC para a mesma actividade
 (2)-FETESE e outros
 (3)-Não é viável estabelecer um comparativo entre a tabela vigente e a anterior
 (4)-2ª Tabela vigente. A 1ª tabela vigente tem eficácia a 06-01-01
 (5)-2ª Tabela vigente. A 1ª tabela vigente tem eficácia a 06-03-01
 (6)-1ª tabela vigente. A 2ª tabela vigente tem eficácia a 08-01-01
 (7)-SIESI
 (8)-Vide outro IRC para a mesma empresa
 (9)-1ª Convenção
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