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A contratação colectiva negociada e publicada até Maio do ano em curso segue a mesma 

linha já conhecida em avaliações feitas anteriormente: o número de convenções é muito 

idêntico ao período homólogo do ano anterior e o número de trabalhadores abrangidos 

mantém-se ao mesmo nível.  

 

No que respeita à variação salarial, especialmente os salários reais, acentua-se cada vez 

mais o seu crescimento à medida que a inflação vai descendo. 

 

Mais convenções publicadas  

 

Ainda que a negociação colectiva não reflicta de imediato a crise económica e financeira 

podem-se detectar alguns sinais indicadores de que algo tende a mudar. Há outros 

factores que podem influenciar os resultados como a possibilidade de publicação 

imediata da negociação colectiva aumentando desta forma no primeiro semestre o 

volume de convenções publicadas.   

 

Quadro 1 

 

Publicados em 2009 Em 2008 
Mês/IRCT ACT AE CCT Sub-total Sub-total 

Janeiro 5 2 7 14 12 
Fevereiro 0 4 11 15 18 

Março 0 3 14 17 15 
1º Trimestre 5 9 32 46 45 

Abril 1 12 31 45 23 
Maio 3 11 9 13 39 

TOTAL 9 32 72 113 107 
          
        Fonte: BTE/UGT 
 
O Quadro 1, para além de mostrar que há mais convenções publicadas este ano em 

cotejo com o período homólogo, também deve servir para ilustrar um decréscimo das 

convenções que o mês de Junho deverá confirmar.   

 
Ligeiro decréscimo dos trabalhadores abrangidos 
 
Em contraste com os números do quadro anterior, que ainda se sobrepõem ao período 

homólogo de 2008, o resultado deste período apresenta já uma sintomatologia de 

declínio conhecendo-se a publicação de alguns grandes sectores.   
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Quadro 2 
 

Meses 2008 2009 
Janeiro 21.939 127.886 

Fevereiro 127.034 85.309 
Março  25.072 359.993 

1º Trimestre 174.045 573.188 
Abril  173.972 52.215 
Maio  454.492 153.028 

Total 802.509 778.431 
          Fonte: DGERT 
 
Contudo há que aguardar a evolução da negociação colectiva em sectores com grande 

volume de emprego onde há indícios de poder haver resultados que não se verificam há 

vários anos. Estão a ser activadas, pela negociação colectiva, convenções em situação 

de bloqueio. 

 

 O comportamento das partes nos resultados negociais 

 
Há uns meses atrás colocava-se a questão de saber até que ponto seria possível manter 

o nível de fecho dos processos em curso com a inflação a baixar sistematicamente todos 

os meses. 

 
 
Gráfico 1 
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Fontes: DGERT 
            IPC/a — em que a é a previsão do Governo para 2009 
 
A variação salarial nominal (Gráfico 1), em Maio de 2009, está praticamente ao mesmo nível de 

2007 o que demonstra, em termos médios, a eficácia sindical no fecho dos processos negociais. 

Enquanto se acentua a queda da inflação recupera-se poder de compra. Há poucos meses podia-se 

prever a queda da inflação mas não o comportamento das partes nos valores de fecho das 

contratações colectivas. 
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Preservar a regulamentação colectiva de trabalho 
 
É muito importante o conhecimento das situações de cessação de vigência das 

convenções para que se eliminem rapidamente vazios de regulamentação colectiva de 

trabalho. O Quadro 3 tem uma leitura imediata que não é exactamente o que resulta do 

somatório final das convenções caducadas. 

 
Quadro 3 
         

Avisos de cessação de 
Convenções Colectivas 

 
ACT 

 
AE 

 
CCT 

Total - 2 21 

Fontes: UGT/BTE 

 
Cerca de metade das convenções são paralelas o que reduz bastante o número de 

convenções que foram objecto de avisos de cessação. Mesma assim é importante a 

situação, nem que seja de uma convenção, que não fosse substituída rapidamente por 

outra regulamentação colectiva.  

 

Actualmente há um só sector que deixou de ter regulamentação colectiva e não há 

indícios de que existam tentativas para estabelecer nova regulamentação colectiva. O 

sector da indústria de mármores, granitos e rochas ornamentais pode ser o primeiro a 

experimentar o recurso à arbitragem necessária. Há dois casos em que se verificaram 

cessação de convenções mas subsistiu pelo menos uma no sector e o caso mais 

emblemático que foi a cessação de várias convenções subscritas pelo AIMMAP mas com 

solução negocial à vista. 

 

Os outros casos são os exemplos maioritários em que a cessação da convenção teve 

como consequência imediata o aparecimento de nova convenção. 

 

Manter o rumo 

 

Resumindo os cinco meses iniciais pode-se afirmar que a negociação colectiva 

atravessou positivamente a crise, apesar dos sinais negativos apontados para o futuro. 

Este período está entre os melhores períodos homólogos deste século, tanto a nível da 

negociação colectiva publicada como em número de trabalhadores abrangidos. Apesar 

das incertezas que se colocam às previsões tudo indica que vai ser o melhor ano, em 

termos médios, no aumento do poder de compra dos trabalhadores abrangidos pela 

negociação colectiva.        


