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2012. Concretizaram-se as piores previsões 

 
 

O presente relatório pretende analisar os resultados quantitativos da negociação anual 

e algumas das causas que os determinaram. Há, portanto, aspectos negativos a 

considerar mas também há acções desenvolvidas pela UGT que se opuseram à destruição 

da negociação colectiva e mantiveram o diálogo social possível, num clima de 

austeridade que também foi utilizado como arma ideológica. 

 

O Acordo (Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego de 18 de 

Janeiro de 2012) subscrito pela UGT, pelo Governo e pelas confederações patronais foi 

claramente um acordo defensivo de que é exemplo, já esquecido, a rejeição da UGT ao 

aumento de 1/2 hora ao tempo normal de trabalho diário, como condicionante para a sua 

subscrição. Não permitiu salvar o que já estava temporariamente perdido, decorrente 

dos compromissos assumidos com a Troika (redução do valor do trabalho suplementar, 

por exemplo), mas travou a ofensiva que visava destruir a contratação colectiva e todo o 

sistema de relações de trabalho paulatinamente construído ao longo de mais de três 

décadas. 

 

O direito sindical para negociar foi seriamente questionado até o ataque se centrar na 

emissão de portaria de extensão a partir das convenções colectivas sectoriais. Salvaram-

se cerca de 1/3 das PE de 2011, com grande atraso de publicação de algumas delas, mas 

serviram para abrir caminho para nova actualização contratual e constituem um exemplo 

para os restantes sectores. 

 

O filtro que a deliberação n.º 90/2012 do Conselho de Ministro colocou à negociação 

sectorial, de longe a mais importante de todas abrangendo potencialmente 95% dos 

trabalhadores por conta de outrem, estrangula a contratação colectiva mas não a mata.  

 

Da mesma forma, as alterações ao Código do Trabalho são excessivamente penosas 

para os trabalhadores no que respeita à diminuição dos rendimentos mas não impedem 

as associações de empregadores e sindicatos de reverem as convenções, introduzindo 

matérias que podem ser tratadas ao nível da empresa, o que pode ser um incentivo ao 

reforço da representatividade patronal e sindical, contornando pela positiva as limitações 

impostas.   

Os resultados negociais, em geral, representam claramente o aprofundamento da 

crise que se manifesta em todos os sectores da sociedade de forma brutal nas condições 

de vida dos trabalhadores e dos pensionistas. 
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A negociação colectiva é, por isso, um reflexo da sociedade apresentando 

particularidades que vão ser assinaladas em detalhe.  

 

 

1. TRABALHADORES ABRANGIDOS E CONVENÇÕES COLECTIVAS PUBLICADAS 

 

1.1. Menos trabalhadores abrangidos por convenção negocial em clima de 

retracção da contratação colectiva 

 

O número de trabalhadores abrangidos foi de 327.622, o que representa apenas 

26,5% do número do ano anterior, sem especial incidência na distribuição ao longo do 

ano (Gráfico 1).  

 

Há apenas a assinalar um ligeiro pico no 3.º trimestre (Gráfico 3), a contrastar com 

o trimestre homólogo e a coincidir com o mesmo trimestre em número de convenções 

publicadas (Gráfico 3). 

 

Não se pode atribuir qualquer significado a não ser o de uma quebra bastante 

acentuada distribuída de igual modo por todo o ano, contrariando situações anteriores de 

intensidade trimestral e de menor constância.  

  

Gráfico 1 

 
Fontes: DGERT 

 
Em termos anuais, 2008 (Gráfico 2) marca o apogeu e o início de uma crise de 

resultados negociais que não dá indicações de parar. 
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O número de trabalhadores abrangidos, em decréscimo sucessivo, atingiu valores 

inimagináveis revelando a pouca cobertura da regulamentação colectiva a nível nacional, 

sem se questionar a fonte que nos poderia conduzir a números diferentes para pior, por 

não terem sido emitidas portarias de extensão referentes a 2012. 

  

Ao contrário do último ano a quebra do número de trabalhadores é mais significativa 

do que a diminuição do número de convenções publicadas, que será mais à frente 

justificada. 

  

Enquanto o número de trabalhadores representa 1/4 relativamente ao ano homólogo 

de 2011 as convenções, na sua totalidade, caem para metade (Gráfico 4), revelando 

uma alteração profunda no comportamento negocial das partes.  

 

Gráfico 2 

 
Fontes: DGERT 
 

 

1.2. Número de convenções negociais publicadas inferior a 2004  

 

Observando, por comparação, os trimestres homólogos, o ano de 2012 apresenta 

duas particularidades: 

— Dá continuidade, em baixa, ao último trimestre de 2011; 

— Os trimestres de 2012 começam e acabam o ano com valores baixos, sendo 

constantes ao longo de todo o período.  
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A linearidade da publicação (Gráfico 3) não indicia qualquer propósito de 

melhoramento mas também não perspectiva obrigatoriamente mais quebras. 

 

O declínio das publicações não é vista através da curva anual mas do cotejo 

estabelecido nos últimos anos (Gráfico 4).   

 

Concluindo a análise, enquanto o ano anterior ficou dividido ao meio com faces 

totalmente distintas, definindo uma linha clara entre semestres e confirmando uma 

concentração da negociação e dos seus resultados no 1.º semestre, o ano de 2012 é um 

ano de trimestres de resultados constantes e modestos. 

 

Gráfico 3  

 

 
Fontes: UGT/BTE 

 

Consequentemente os resultados de 2012, no contexto da vigência do Código do 

Trabalho, são inferiores a 2004 (Gráfico 4), um ano que nunca foi de referência por ser 

considerado de transição, marcando a entrada em vigor de nova legislação e de conceitos 

diferentes quanto ao papel dos actores sociais e da negociação colectiva.  

 

Tal como se assinalou anteriormente a queda do número de trabalhadores é muito 

mais acentuada do que a redução das convenções publicadas, contrariando o que foi toda 

a evolução negocial dos últimos anos no sentido do aumento médio de trabalhadores, por 

convenção colectiva e em números absolutos.    
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Gráfico 4 

 
Fontes: UGT/BTE 

 

Não sendo significativo os acordos de adesão no contexto das convenções negociais 

(2011: 12; 2012: 8), a diminuição do número de trabalhadores por convenção e o seu 

enorme recuo só pode ser explicada pelo maior número de acordos de empresa (Gráfico 

7), relativamente às convenções sectoriais, prejudicadas pelo congelamento das 

portarias de extensão e, posteriormente, pelas novas regras criadas pela deliberação do 

Conselho de Ministros, publicando apenas as convenções sectoriais subscritas por 

associações de empregadores que reúnam mais de 50% dos trabalhadores das empresas 

associadas.  

  

 
1.3. Administração Pública em baixa negocial  

 

Em 2009 publicam-se, pela primeira vez, dois acordos de carreira abrindo caminho ao 

estabelecimento de mais regulamentação colectiva de trabalho negociada na 

administração central e local. 

 

O movimento é travado pela aplicação de medidas visando o emagrecimento do 

Estado atingindo duramente os trabalhadores de todas as formas e em todos os sectores 

de gestão directa, indirecta e empresarial do Estado.  

 

A par da situação comum a todos os trabalhadores nada obstava a que, 

paulatinamente, fossem negociados acordos colectivos de entidade empregadora pública 

(ACEEP) visando o estabelecimento de regulamentação colectiva elementar, que pudesse 

acrescentar algumas normas necessárias ao funcionamento dos organismos.   
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Gráfico 5 

 
Fontes: DGAEP/UGT 

 

 
O resultado do ano de 2012 (Gráfico 5) é manifestamente pobre e não pode ser 

relacionado com a situação financeira do Estado porque não envolve custos, mas 

incompetência, desmazelo e arbitrariedade. 

 

Entre propostas sindicais apresentadas e não respondidas, acordos estabelecidos e 

não subscritos ou violação de prazos, relativamente a depósitos das convenções, 

conhecem-se cerca de seis dezenas de casos a aguardarem resolução, envolvendo a 

administração central, institutos públicos e autarquias locais. 

 

Entretanto as entidades empregadoras públicas aplicam unilateralmente 

regulamentos, introduzindo matérias que deveriam ser negociadas e reguladas em sede 

de ACCEP, violando a lei. O próprio Governo, através da Secretaria de Estado da 

Administração Pública, não cumpre os prazos legais relativamente ao tratamento dos 

depósitos dos acordos colectivos.  

 

 

3. Variação salarial entre 2001 e 2012 
 

Os aumentos salariais por via da negociação colectiva foram negativos, pela primeira 

vez, nos apuramentos mensais ao longo de 2012, isto é, o aumento médio salarial foi 

inferior à inflação, qualquer que tivesse sido o período em observação.  
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Esta constatação pode ter duas interpretações: i) não houve reposição do poder de 

compra; ii) apesar de tudo a negociação colectiva minimizou um pouco o 

empobrecimento dos trabalhadores abrangidos por convenções colectivas. 

 

Gráfico 6 

 

Fontes: DGERT, INE 

 

Ainda não se conhecem valores para 2012 a partir das fontes adiante citadas, mas no 

cotejo que pode ser feito entre as variações nominais (fontes: DGERT e Banco de 

Portugal) para a contratação colectiva, os números apresentados pela DGERT, a partir de 

2009 até 2011, são ligeiramente superiores.  

 

Para o total nacional, em termos de variação real, a contratação colectiva em 2011 

(não existem ainda indicadores para 2012 do Banco de Portugal) caiu menos 0,3% face 

ao total nacional. De facto, ainda foi possível à contratação colectiva, no ano de 2011, 

influenciar pela positiva os totais nacionais, o que só muito dificilmente acontecerá em 

2012 (Gráfico 6) apesar da queda dos salários reais ser menor (-1,4%) do que no ano 

homólogo de 2011 (-2,2%), porque menor é o número de trabalhadores  abrangidos pela 

contratação colectiva no contexto nacional. 

 

Contamos ainda com outro indicador para medir o período de desactualizção das tabelas 

salariais.  

 

Segundo a DGERT o período médio de eficácia das tabelas foi em 2012 de 19,9 meses 

«dos mais altos dos últimos anos em análise»  (16,6 em 2007, 18,7 em 2008, 13,7 em 
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2009 e 15,9 em 2010 e 2011) mas não foi o que deveria ter sido, pois sobrecarregou 

ainda mais os trabalhadores. 

 

 

4. Mudança de paradigma: o acordo de empresa ultrapassou em número 

absoluto o contrato colectivo sectorial  

 

Com o Código do Trabalho o valor relativo (e absoluto) do AE no contexto das 

convenções tem vindo a crescer, com excepção de dois anos, 2007 e 2010 (Gráfico 7), 

tendo em 2012 assumido a liderança absoluta. 

 

A razão é simples: a existência de acordos de empresa não é determinada pela 

publicação de portarias de extensão.  

 

Os AE publicados obedecem ainda a uma lógica clássica de empresas, geralmente com 

alguma dimensão, que assumem com os sindicatos o estabelecimento de uma 

regulamentação colectiva específica. Não se trata da criação de acordos de empresa a 

partir das convenções sectoriais, articulando os níveis, com o objectivo de adequar 

algumas matérias à sua própria realidade. 

  

A promoção anunciada pelo Governo para a negociação colectiva através de alterações 

da legislação, em 2012, permitindo a criação de acordos de empresa a partir das 

convenções sectoriais, foi um embuste, porque o congelamento da emissão de portarias 

ou os filtros introduzidos pela referida deliberação do Conselho de Ministros reduziram a 

mínimos históricos os contratos colectivos sectoriais.  

 

Não há acordos de empresa descentralizados sem contratos colectivos sectoriais e não 

havendo portarias de extensão não há contratos colectivos sectoriais. 

 

Em suma, o ano de 2012 marca não só um número mínimo de trabalhadores 

abrangidos como de convenções negociais publicadas. 
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Gráfico 7 

 
Fontes: UGT/BTE 

 
A queda mais expressiva do número de trabalhadores está directamente relacionada 

com a redução do número de convenções colectivas sectoriais que foram ultrapassadas 

em números relativos (Gráfico 8) e absolutos (Gráfico 7) pelos acordos de empresa. 

 

É positivo o aparecimento de acordos de empresa a partir de convenções colectivas 

sectoriais, porque no actual contexto, os AE adicionados aos AC não representam mais 

de 8% de trabalhadores abrangidos, e a aproximação às empresas pode fomentar maior 

apetência pela sindicalização que sirva de incentivo a novos acordos. 

 

Gráfico 8 

 
Fontes: UGT/BTE 
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5. Conteúdos das Convenções Colectivas 

 

A UGT tem apoiado a renovação dos conteúdos negociais como forma de promoção e 

actualização da negociação. O texto convencional tem de responder ao dinamismo das 

relações colectivas e às alterações da lei, e não pode servir de letra morta, por vezes 

enganadora, aos destinatários. 

 

Desde sempre a alteração salarial tem sido a forma mais utilizada pelas partes 

envolvidas na negociação colectiva, seguida da publicação do texto global (Gráfico 9), 

cor mais escura) e do texto consolidado, esta última forma decorrente de obrigações 

legais, que é simultaneamente uma republicação do texto em vigor e das alterações 

introduzidas no clausulado de natureza salarial.   

 

A publicação integral ou texto global significa ou deverá significar também a 

renovação de conteúdos mas nem sempre se utiliza uma revisão geral da convenção 

para uma actualização geral dos conteúdos convencionais, como é frequentemente o 

caso do clausulado relativo à igualdade de género e não discriminação, tão fustigado pela 

CITE. 

 

 Haverá sempre matérias que interessarão mais a uma parte do que à outra e esta é a 

dinâmica da própria negociação. Convenção que não se renove está condenada a morrer. 

 

Gráfico 9 

 
 
Fontes: UGT/BTE 
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6. Contratos colectivos de trabalho e portarias de extensão (PE)  
 

Há uns anos atrás, quando se discutia ainda o interesse das portarias de extensão no 

modelo nacional de regulamentação colectiva, não se podia prever que o ataque à 

negociação colectiva, com fins destrutivos, seria feito através da extensão das 

convenções por via administrativa. 

 

O gráfico apresentado (Gráfico 10) é bastante elucidativo no que respeita a 2011 e 

2012, com incidência directa na negociação colectiva sectorial.  

 

Gráfico 10 

 
Fontes: UGT/BTE 

 

A publicação de PE introduz as mesmas regras de competitividade entre as empresas 

dotando-as de condições mínimas que se repercutem também entre os trabalhadores.  

 

As portarias de extensão sempre visaram a cobertura de regulamentação a nível 

nacional no contexto de um Estado de Direito, servindo de complemento à negociação 

colectiva negociada entre associações de empregadores e sindicatos. 

 

Em Abril de 2012 o Ministro da Economia subscreve e manda publicar 12 PE, relativas 

a 2011, após terem sido passadas pelo crivo da representatividade e sem consequências 

importantes para a saúde financeira das empresas abrangidas.  

 

Estávamos perante duas enormes falácias que tinham a pretensão de justificar a não 

emissão de portarias de extensão e a paralisação da contratação colectiva. 
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 Em primeiro lugar, as actualizações salariais eram ridículas a rondar 1,5% e feitas no 

ano subsequente ao ano a que diziam respeito, havendo muitas empresas que não 

seriam atingidas por praticarem salários superiores.  

 

Relativamente à representatividade havia consciência de que as portarias de extensão 

foram introduzidas, porque nem sindicatos nem associações patronais representavam na 

totalidade os sectores, e o objectivo foi sempre dotar o país com uma regulamentação 

colectiva que tendesse para a total cobertura das relações de trabalho.  

 

Depois deste ensaio voltou-se ao congelamento de emissão de PE até à Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 90/2012 de 31 de Outubro que havia de permitir a emissão de 

1/3 das portarias de extensão relativas a convenções de 2011. Claro está, que sem o 

empenhamento da UGT o resultado final teriam sido apenas 17 PE resultantes da acção 

do anterior governo, antes da assinatura do Memorando de Entendimento. 

 

Esta questão está longe de ser resolvida porque continua a condicionar negativamente 

a negociação colectiva travando o movimento associativo patronal de ser ousado no 

estabelecimento e revisão de convenções sectoriais.  

 

 

7. Cessação de vigência das convenções e revogação de textos 

 

O aparente apaziguamento que os números demonstram para 2012 (Gráfico 11) não 

está de acordo com o conhecimento de algumas denúncias de convenções visando a sua 

cessação, cujas consequências poderão emergir em 2013. 

 

 A situação anómala de 2009 ficou a dever-se essencialmente à introdução de nova 

disposição legal que fez cessar as convenções com uma cláusula de renovação 

automática de vigência. O recurso à denúncia com intenção de fazer caducar uma 

convenção é reduzida, optando-se e bem pela revisão geral das convenções, sendo essa 

a principal expectativa para as convenções denunciadas em 2012 que estão a seguir o 

seu curso negocial. 

   

Entre as convenções que cessaram a sua vigência e caducaram, há algumas  paralelas 

no seu âmbito, o que pode dar a ideia de existirem muitos sectores com vazios negociais. 

Não é tanto assim contando-se no total, desde 2005, (incluindo as convenções paralelas) 

29 avisos de cessação de CC sectoriais e 2 AE, um dos quais é um acordo de revogação. 
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Há sectores onde cessaram a totalidade ou a maioria das convenções mas foram 

substituídas por outras.   

 

 

Gráfico 11 

 
Fontes: UGT/BTE 

 
 

Não se conheceu qualquer recurso para utilização da arbitragem necessária nem tão 

pouco se ficou a conhecer qualquer preparação nesse sentido.  

 

 

8. CONCLUSÕES 

 

 

O tecido empresarial do país é constituído por micro, pequenas e médias empresas, a 

maior parte sem condições para estabelecerem regulamentação a não ser a que emana 

do sector da actividade em que estão inseridas. 

 

O ataque à negociação colectiva, por via do congelamento das portarias de extensão e 

posteriormente pelas restrições impostas à sua emissão, foi a principal causa da redução 

drástica de resultados e de alterações provocadas no modelo de relações de trabalho. 

 

Conhecem-se agora as regras, cuja duração pode ser temporária, e nem tudo pode 

ser visto de forma negativa pelo que há sempre o aliciante do contrato sectorial permitir 

resolver, a nível das empresas, situações específicas com a celeridade com que os 

problemas se colocam. 
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O actual quadro negocial não conduz necessariamente à paralisação da negociação 

colectiva nem vai durar sempre. Estamos numa fase de transição em que os  

empregadores terão de ultrapassar as declarações de intenção e demonstrar vontade 

negocial cabendo aos sindicatos enfrentar com realismo e imaginação as dificuldades 

acrescidas que se colocam hoje à contratação colectiva.  

 

A situação actual não afecta apenas os trabalhadores e os sindicatos. As empresas e 

as associações patronais têm necessidade de regular as relações colectivas, sendo 

fundamental o crescimento do associativismo patronal (e sindical por oposição) para 

disciplinar os sectores de actividade, prestando simultaneamente apoio às empresas, 

enquanto unidades com situações específicas próprias no contexto de uma 

regulamentação colectiva sectorial. 

 

Cabe ao lado sindical tomar a iniciativa de apresentar propostas com matérias 

atraentes para ambas as partes. 

   

Numa perspectiva defensiva, é fundamental na publicação integral das convenções, 

não só conter a actualização de cláusulas de expressão pecuniária como: 

— Disposições de flexibilidade  interna visando a organização do tempo de trabalho 

em articulação com as condições de vida e trabalho; 

— Proporcionar a emissão parcial de portarias de extensão, se não for possível 

integrar toda a actividade económica definida no âmbito associativo patronal. 

— Articular os níveis negociais, regulando nas convenções sectoriais a forma e as 

matérias que podem ser negociadas a nível das empresas. 

 

Apontando para o médio prazo e numa dinâmica ofensiva, entre os sectores com 

potencial futuro e melhor condição económica e financeira, poderá ser possível combinar 

períodos de vigência no interior das convenções: 

— Diferindo para a segunda metade de 2014 a entrada em vigor dos valores 

contratuais reduzidos pela legislação e de matérias igualmente suspensas; 

— Negociar actualizações salariais plurianuais, proporcionando estabilidade aos 

sectores ou empresas, com cláusulas de salvaguarda.  

 

É sempre possível proporcionar maior cobertura convencional porque estamos ainda 

longe de abranger todos os sectores de actividade incluindo as empresas com 

participação minoritária do Estado e do próprio Estado a quem se exige, no mínimo, o 

cumprimento dos compromissos assumidos, cabendo ao Governo cumprir a lei e não a 

violar sistematicamente.  
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É fundamental negociar e publicar integralmente as convenções.  

 

 

ANEXO I 

Quadros 

Quadro 1 

Convenções publicadas (ACT, AE, CCT)  

 
Anos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1.º Trimestre  54  47  39 45 46 37 31 16 

2.º Trimestre  73  57  83 101 93 110 70 26 

3.º Trimestre  77  99  95 105 70 63 47 30 

4.º Trimestre 48 41 34 44 42 20 22 13 

ANO total 252 244 251 296 251 230 170 85 

Fontes: UGT/BTE  

 

Quadro 2 

 

 Número de trabalhadores abrangidos  

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1.º 
Trim. 

205.703 147.229  99.503 262.346 658.837 584.288 293.030 228.963 

2.º 
Trim. 

480.727 528.392 726.684 841.384 303.151 610.860 651.512 10.911 

3.º 
Trim. 

346.959  684.442 496.686 569.521 368.338 89.275 651.512 79.920 

4.º 
Trim. 

91.667 94.237 
 

198.404 
 

221.537 
 

66.899 
 

122.643 38.930 7.828 

ANO 
total 

1.125.056 1.454.300 1.521.277 1.894.788 1.397.225 1.407.066 1.236.919 327.622 

Fontes: DGERT/UGT  
 

 

Quadro 3 

Tipo de texto publicado 

 

Meses/Tipo Alteraçõ

es 

Salariai

s 

Alterações 

Salariais 

e Texto 

Consolidado 

Revisão 

Global 

Alteração Novas 

Convenções 

1º Trimestre 4 3 6 2 1 

2º Trimestre 10 5 6 2 3 

3º Trimestre 17 5 3 5 0 

4.ºTrimestre 3 3 2 1 2 

Ano 
total 

34 16 17 10 6 

Fontes: UGT/BTE  

 

 

 

 



Relatório Anual da Negociação Colectiva de 2012 

 

 

 17 

 

 

Quadro 4 

Distribuição dos IRCT negociais e não negociais 

 

2012/IRCT Convenções 
Colectivas 

Arbitragem 
Voluntária 

Acordo 
de 

Adesão 

Arbitragem 
Obrigatória 

PE PCT 

1º Trimestre 16 0 1 0 0 0 
2º Trimestre 26 0 2 1 12 0 
3.º trimestre 30 0 3 0 0 0 
4.º Trimestre 13 0 2 0 0 0 

Ano Total 85 0 8 1 12 0 

Fontes: UGT/BTE 

 

 


