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NEGOCIAÇÃO MARCADA PELA REVISÃO DAS LEIS LABORAIS 
 

Foi neste semestre que se divulgou o conceito de flexigurança (flexissegurança para os mais 

puristas) em grande parte devido à publicação, no final do ano anterior, do chamado Livro Verde 

«Modernizar o Direito do Trabalho para enfrentar os desafios do século XXI» da Comissão Europeia, 

que mereceu da UGT e também da Confederação Europeia de Sindicatos uma resposta 

responsável, preparando o terreno do diálogo em vez do campo do confronto. Ainda neste período 

conheceu-se a posição do Governo quanto a esta matéria e foi apresentado o Relatório de Progresso 

da Comissão do Livro Branco, em sede de Conselho Permanente da Concertação Social, a que a 

UGT de imediato ripostou com alguns comentários, ficando o tema em aprofundamento nos órgãos 

próprios até porque se trata da revisão do Código do Trabalho e não só de matérias relacionadas 

com a adaptabilidade. No final deste semestre a Comissão Europeia avançou com a Comunicação 

sobre Flexigurança a que se seguiram novos episódios no dealbar do segundo semestre. 

 

É neste ambiente que se desenrola a negociação colectiva do sector privado influenciada directa ou 

indirectamente pelos acontecimentos que passam para o terreno os argumentos em favor das teses 

de cada um dos lados. A negociação colectiva nunca foi pacífica mas em certas alturas há muita 

pressão que se abate sobre os negociadores, como foi todo o período de debate que precedeu a 

publicação do Código do Trabalho, que se repete agora noutras circunstâncias. Paralelamente 

decorreram negociações entre o Governo e os sindicatos, seja sobre a Rede Pública dos 

Estabelecimentos de Ensino, seja sobre o sistema de avaliação na Administração Pública.      

 

A previsão dos resultados alcançados indicia uma tendência para mais e melhor contratação 

colectiva negociada, em confronto com o semestre homólogo, apesar de ocorrer em dois momentos 

iguais no tempo mas desiguais nos êxitos. 

 

A primeira impressão que temos ao confrontar o 1.º com o 2.º trimestre de 2007 é que estamos 

perante duas realidades distintas de produção de convenções a nível quantitativo. O 

acompanhamento do processo negocial é fundamental para explicar a diferença. A negociação tende 

sempre a iniciar-se mais tarde assim como a publicação dos seus resultados. Muitas das convenções 

terminadas no primeiro trimestre só foram publicadas mais tarde tendo por causa principal a 

aplicação da lei.  

 

A instabilidade dos resultados obtidos em tempos diferentes acaba por desaparecer na análise do 
semestre que segue de perto a normalização estabelecida a que não faltam as excepções. 
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1. TRABALHADORES ABRANGIDOS 
 

O número de trabalhadores potencialmente abrangidos pelas convenções publicadas no primeiro 

semestre de 2007 poderá aproximar-se do melhor registo posterior à publicação do Código do 

Trabalho (668.919, em 2005) e ultrapassar o semestre homólogo de 2006. Em breve poder-se-á 

confirmar esta previsão logo que seja conhecido o valor final decorrente da produção de convenções 

publicadas neste período.  

 
2. EVOLUÇÃO DOS SALÁRIOS CONVENCIONAIS E REAIS 
 

Nos últimos anos, os salários dos trabalhadores portugueses têm apresentado um crescimento real 

muito baixo, ou mesmo negativo (Quadro 1). Segundo o Relatório Anual de 2006, do Banco de 

Portugal, os salários reais registaram uma estagnação no sector privado, e uma diminuição de 0,7%, 

no total da economia, onde se incluem os trabalhadores da Função Pública. 

 

Em 2006, a actualização de salários e rendimentos fez-se inicialmente com base numa previsão de 

2,3%, que o Governo reviu, mais tarde, para 2,5%. A actualização média dos salários na negociação 

colectiva (2,8%), asseguraria assim uma ligeira recuperação do poder de compra, o que acabou por 

não acontecer uma vez que a inflação atingiu um valor superior ao inicialmente previsto, situando-se 

nos 3,1%, no final do ano. 

 

Apesar de se prever um abrandamento dos preços, em 2007, a previsão de 2,1% apresentada pelo 

Governo (OE para 2007), levantou fortes reservas desde sempre à UGT, sendo confirmadas pelas 

recentes previsões do Banco de Portugal, que apontam para valores superiores (2,5%). 

 

Para que os trabalhadores portugueses não sejam confrontados com novas perdas de poder de 

compra, a UGT tem exigido uma revisão da previsão da inflação por parte do Governo, de modo a 

assegurar um crescimento real dos salários, pensões e rendimentos, em geral. Foi também neste 

sentido que 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 1.º Semestre as indicações de que dispomos 

sobre a actualização salarial mensal (Quadro 2) revelam uma tendência evolutiva positiva. Por outro 

lado as previsões da União Europeia e da OCDE, para 2007 e 2008, apontam  para uma melhoria 

significativa dos salários reais dos trabalhadores portugueses, face ao que aconteceu em 2006. 
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Segundo o Relatório da Primavera, a Comissão Europeia, prevê para o presente ano e para o 

próximo, que os salários reais voltem a subir em Portugal, 0,4% e 0,5%, respectivamente, no total da 

economia. Já a OCDE, prevê um crescimento mais ligeiro, com uma variação real dos salários, de 

0,2% em 2007, descendo para 0,1% em 2008, no sector privado. 

 

3. CONVENÇÕES PUBLICADAS 
 
3.1. Atraso nas publicações 

A primeira nota que ressalta da apreciação do Gráfico 1 é a queda das convenções colectivas 

publicadas no primeiro trimestre dos últimos anos, padronizando uma tendência que será tratada nas 

conclusões. 

 
Gráfico 1 
Convenções negociais publicados 
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Fonte: UGT/BTE 
 
O aumento no número de publicações no segundo semestre nos anos de 2005 e 2007 está mais 

próximo, configurando também o que se afirmou antes para o número de trabalhadores abrangidos 

no mesmo período para estes anos. 

 

3.2 Aumentou o número de ACT publicados 

 

No que respeita à distribuição do tipo de convenções, o 1.º semestre coincide bastante com a 

distribuição anual verificada, respectivamente em 2005 e 2006, verificando-se apenas um ligeiro 

acréscimo dos ACT mas permanecendo a mesma proporcionalidade para as convenções sectoriais. 

 

Esta análise pretende somente chamar a atenção para desvios que possam ocorrer no tipo de 

contratação colectiva negociada a fim de prevenir alterações de estratégia. Pelo que se pode 
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constatar, tanto no número de convenções publicadas (Quadro 3) como na distribuição do tipo de 

negociação escolhida pelas partes (Gráfico 2), este semestre confirma a normalização que começou 

a desenhar-se em 2005. Outro valor inalterável reside no facto de as convenções sectoriais, agora 

como no período que precedeu a legislação em vigor, dominarem esmagadoramente tanto em 

número de instrumentos publicados como em número de trabalhadores abrangidos.   

 
Gráfico 2 
Distribuição por tipo de convenção 
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 Fonte: UGT/BTE 
 
3.3. A extensão das convenções 
 
Um dos aspectos considerado positivo no semestre homólogo de 2006 foi o número de extensões 

que se aproximou do número de convenções colectivas publicadas, embora na avaliação anual este 

número tivesse decrescido para metade. A abrangência das convenções é muito importante desde 

que solicitada pelos parceiros prevenindo situações de concorrência desleal e de ausência de 

regulamentação de trabalho.    

 

O aspecto mais grave liga-se à cobertura da regulamentação colectiva, a nível nacional. Nesta linha 

os serviços do MTSS responsáveis pela emissão de regulamentos de extensão estão a ajudar os 

observadores que preconizam a alteração do modelo por não realizar já a função para que foi criado. 

O cotejo dos semestres (Gráfico 3) não pode ser mais eloquente no registo da subida das 

convenções confrontada com o decréscimo da publicação de regulamentos de extensão.   
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Gráfico 3 
Convenções Colectivas e RE publicados 
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Fonte: UGT/BTE 
 
No segundo trimestre de 2007 (Quadro 4) a paralisação de emissão de RE é notória embora não 

tenha desaparecido por completo (assim cremos) devido à publicação de avisos de projectos de 

regulamento de extensão.   
 
Ainda de assinalar que quase toda a regulamentação colectiva se faz por iniciativa directa das partes 

com excepção apenas de um único regulamento de condições mínimas (RCM) plenamente 

justificado por ausência de estrutura associativa patronal. Neste sentido também é de assinalar o não 

recurso à arbitragem voluntária ou obrigatória, conhecendo-se apenas a existência de um processo 

de arbitragem obrigatória em apreciação do CPCS, no segundo trimestre.  

 

3.4. Os conteúdos das convenções 

 
Diminuiu o número de novas convenções, manteve-se estabilizado o recurso ao texto consolidado e 

disparou o número de actualizações convencionais de natureza salarial. Aparentemente não há 

desvios, nem ao nível das publicações globais que mantêm o segundo lugar e o mesmo número 

absoluto, nos semestres comparados (Gráfico 4). Então, o que há de novo a registar nesta 

apreciação é a renovação dos conteúdos que continua a processar-se dentro do possível e na 

vontade dos subscritores das convenções.  
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Gráfico 4 
Conteúdos das convenções colectivas 
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Fonte: UGT/BTE 
 
 
A publicação de textos globais tem-se processado a uma média anual de mais de 25% (22% neste 

semestre, Quadro 5) o que significa que mais de 2/3 das convenções tiveram uma publicação 

integral, nos últimos três anos, acreditando-se que haja renovação de conteúdos. Neste particular só 

um estudo mais exaustivo poderá determinar até que ponto as partes renovaram os conteúdos. Mas 

há indícios como se poderá constatar no número seguinte. 

 
3.5. A vigência das convenções 
 
Na sequência do que tinha sido efectuado no relatório do 1.º trimestre voltou-se a observar uma 

matéria delicada como a vigência das convenções, sobretudo nas publicações integrais onde é mais 

fácil a sua identificação. Houve até uma mudança qualitativa de um trimestre para o outro. O primeiro 

trimestre tinha sido de domínio das convenções sectoriais que tinham adoptado a sobrevigência 

estabelecida na lei ou a sua aplicação supletiva. O panorama do 1.º semestre é diferente (Quadro 6) 

havendo até um número significativo de acordos de empresa e de acordos colectivos de trabalho 

(25% do total) que continuam a não introduzir directa ou indirectamente a disposição legal da 

sobrevigência, isto é, estes instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho renovam-se 

indefinidamente apesar de ser mais fácil a sua manutenção sem necessidade deste recurso do que 

ao nível das convenções sectoriais. A nível de empresa a representação sindical, marcando a sua 

independência face ao empregador, poderá explicar a característica apresentada.   
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4. CONCLUSÕES  
 

 

Ao longo do relatório não foi referenciada a negociação que se encontra ainda por desbloquear. 

Merece especial relevo, pela sua dimensão em número de trabalhadores e em empresas, a 

convenção para o sector das Indústrias Gráficas e Transformadoras de Papel que há oito anos não é 

revista apesar de inúmeras tentativas de resolução do problema. Merece igual relevo, também pela 

negativa, o sector dos transportes rodoviários onde se misturam negociações arrastadas com actos 

de gestão inferiores à inflação prevista a par de outros processos completamente paralisados. 

Em contrapartida há que saudar os esforços dos sindicatos de linha UGT que negoceiam ou 

estabeleceram contratações colectivas em novos sectores de actividade, de que são exemplo o 

sector das empresas de call centers, merchandising, inspecção automóvel, agricultura, pecuária e 

florestas com uma convenção negociada, pela primeira vez, com uma confederação patronal, nesta 

caso a CAP.  

 

Sobre a negociação colectiva publicada, concretamente os valores médios salariais alcançados, 

denota-se bastante dinamismo e uma tendência para que no final do ano se possa prever um ligeiro 

crescimento dos salários reais. Mas não basta esta possível constatação porque há que manter uma 

enorme pressão à volta da actualização salarial acompanhando o crescimento do País e contribuindo 

para uma distribuição mais equitativa da riqueza. 

 

Outro aspecto a focar relaciona-se com os atrasos na publicação das convenções. Neste particular, 

há que distinguir duas situações: os procedimentos exagerados e até abusivos por parte dos serviços 

do MTSS que não facilitam o depósito e provocam atrasos na publicação das convenções e a 

legislação existente que não permite a publicação imediata de novo texto negocial. Há que mudar 

procedimentos e atitudes e a própria lei relativa a depósitos e publicação das convenções. 

 

De igual forma não é aceitável que a extensão das convenções seja tão facilmente contrariada pelos 

serviços competentes do MTSS contra a vontade das partes. Também aqui tem havido 

procedimentos desiguais e até contraditórios que só prejudicaram a regulamentação, por igual, dos 

sectores de actividade. Assim é fácil de prever o recuo da regulamentação colectiva a nível nacional 

permitindo o aparecimento de maior precariedade laboral e de situações desiguais entre as 

empresas. A lei que figurava anteriormente, não sendo perfeita, veiculava objectivamente o interesse 

das empresas em concorrência leal, permitindo também a qualquer empresa ou sindicato opor-se de 

forma fundamentada.  
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Para finalizar, há que combater a ideia instalada sobre a rigidez da legislação portuguesa que 

impede a adaptação da regulamentação às novas imposições dos mercados em matéria de 

organização dos recursos humanos. Não só existe negociação colectiva que revê e altera 

disposições contratuais adaptando-as às necessidades das empresas como não se pode continuar a 

argumentar que as convenções se eternizam, abrindo-se a possibilidade da sua renovação com o 

estabelecimento de vigências a curto e a médio prazo. Neste semestre, quase metade das 

convenções que alteram os períodos de vigência afastaram a disposição de renovação automática. 

O mérito ainda é maior porque as alterações resultaram de uma negociação, por conseguinte, da 

vontade das partes.  
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QUADROS ESTATÍSTICOS 
 
 
Quadro 1 
Remunerações Reais 

 
 

REMUNERAÇÕES REAIS 
Ano Inflação Total 

Economia 
Sector 
Empresarial 

SMN Contratação 
Colectiva 

2002 3,6% -0,6% -0,8%  0,5%  0,0% 
2003 3,3% -0,1%  0,4% -0,8% -0,5% 
2004 2,4% -0,2%  0,4%  0,1%  0,5% 
2005 2,3%  0,6%  0,8%  0,2%  0,3% 
2006 3,1% -0,7%  0,0% -0,1% -0,3% 
  Fonte: Banco de Portugal 
 
 
Quadro 2  
Variação média das tabelas salariais e inflação 
 
Ano de 2007  Média intertabelas (1)  Inflação (2) 
Janeiro 2,7% 2,4% 
Fevereiro 2,5%  
Março 2,4%  
Abril 2,9%  
Maio  3,2%  
Junho   
Fonte: (1) DGERT  (2)  Previsão da UGT para 2007 
 
Quadro 3 
Convenções publicadas 
 

 
Mês/IRCT 

 

 
ACT 

 
AE 

 
CCT 

 
Total 

Janeiro 2 3 8 13
Fevereiro  3 7 10
Março  1 2 13 16
Abril 6 5 9 20
Maio 4 3 8 15
Junho 4 17 27 48
1º Semestre 17 33 72 122
Fonte: UGT/BTE 
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Quadro 4 
 Distribuição dos IRCT negociais e não negociais 
        

2007/IRCT IRCT 
Negociais 

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  
1º Semestre 122 0 7 0 34 1 
Fonte: UGT/BTE 
 
 
Quadro 5 
Tipo de texto publicado  

 
Meses/Tipo Alterações 

Salariais 
Alterações Salariais 
e Texto Consolidado 

Revisão Global Novas 
Convenções 

Janeiro 6 1 5 1 
Fevereiro 7 1 1 1 

Março  11  5  
1º Trimestre 24 2 11 2 

Abril  10 1 8 1 
Maio  12  3 0 

Junho 36 7 5 0 
2º Trimestre 58 8 16 1 
1º Semestre 82 10 27 3 
Fonte: UGT/BTE 
 
Quadro 6 
Vigência das convenções  
 
Tipo 
 

Com sobrevigência 
e caducidade 

Sem caducidade 

ACT 3 4 
AE 2 6 
CCT 13 12 
Total 18 22 

Fonte: UGT/BTE até ao n.º 24 

 


