
 

 

 
— NEGOCIAÇÃO COLECTIVA —  

Informação geral actualizada — 1ª Semana de Novembro de 2007 
 
 
 
A situação actual é de preparação e de apresentação de processos de revisão que produzem 
efeitos no início do próximo ano e de dar continuidade à negociação que se prolongou no tempo. 
Reconhece-se também a persistência de alguns processos sem resolução, designadamente no 
sector dos transportes rodoviários. 
 
EM  
NEGOCIAÇÃO_______________________________________________ 
 
CCT 
Novo 

  
Sector de 
Atendimento e 
Centros de 
Atendimento (Call 
Centers) 

 
Em negociação com algum clausulado acordado. 
Continua o processo negocial com alguma lentidão. 
Na mesma situação da última semana. 
Prossegue a negociação com muita dificuldade. 
Continuação da negociação do clausulado. Está agendada uma 
reunião para a próxima semana. 
A negociação prossegue, ocorrendo adiamentos provocados 
pelo lado patronal. A próxima reunião está agendada para o dia 
29. 
Parece ter havido um degelo negocial avançando-se agora em 
ritmo aceitável. 
A negociação continua com 50 cláusulas discutidas. 

 
16-04-2007

 
04-05-2007
11-05-2007
25-05-2007

 
 14-06-2007 
27-06-2007

 
12-07-2007

 
05-11-2007

CCT  
Indústrias Gráficas 
e de Papel 

 
Na nova fase a negociação teve o seu início em 6 de Maio de 
2006, tendo atingido nesta data a cláusula 40ª. A última reunião 
negocial foi adiada pela associação patronal. 
A associação patronal continua a adiar as reuniões. 
Em negociação muito lenta. 
A negociação prossegue (cl.ª 42.ª). 
As reuniões passaram a ser semanais e produtivas. 
Nesta altura a negociação centra-se na cláusula 44.ª. 
Chegaram à negociação da cláusula 50.ª, na próxima reunião 
(dia 21/06) preparam-se para negociar as matérias das faltas e 
do poder disciplinar. 
As partes atingiram a cláusula 62.ª. A próxima reunião ficou 
agendada para dia 4 de Julho. 
Foi discutido todo o clausulado. 

 
15-02-2007

 
 

21-03-2007
16-04-2007
03-05-2007
11-05-2007
25-05-2007

 
14-06-2007

 
26-06-2007

 
05-11-2007

AE  
Correios de 
Portugal 

 
Apresentação de proposta sindical visando fundamentalmente a 
actualização salarial. 
A negociação vai iniciar-se na 2.ª semana de Maio. 
A negociação prossegue com nova reunião no dia 1 de Junho. 
As negociações do clausulado prosseguem hoje da parte da 
tarde. 
A negociação passou a fazer-se em mesas separadas o que se 
reflecte na celeridade do processo negocial. O objecto da 
negociação abrange todo o clausulado e a actualização salarial

 
16-04-2007

 
04-05-2007
25-05-2007

 
14-06-2007
28-06-2007
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(Maio de 2007). 
A negociação prossegue agora em ritmo aceitável. 
Negociação com todos os sindicatos sem conclusão à vista. 

 
12-07-2007
05-11-2007

AE 
 

 
CELBI 

 
A negociação prossegue com muita dificuldade. A administração 
praticou um acto de gestão de 1,5% que não provocou qualquer 
alteração no processo negocial. 
A situação não evoluiu. 
Aguarda-se a marcação de nova reunião. 
A negociação do clausulado prossegue depois de um interregno 
motivado por doença do negociador patronal. 
A negociação foi retomada mas sofreu nova interrupção até ao 
início de Setembro. 
Neste momento aguarda-se que a empresa apresente um 
estudo sobre salários. 

 
04-05-2007

 
 

11-05-2007
28-05-2007
28-06-2007

 
12-07-2007 
 
05-11-2007

CCT  
Indústria de 
Calçado 

 
Formalmente a negociação ainda não se iniciou. 
São já visíveis sinais de grande preocupação relativamente à 
actualização salarial para o ano em curso.  
Esta negociação tem de respeitar os prazos legais de revisão 
por força da data de publicação. Por isso não foi ainda 
formalmente revista. 
A situação mantém-se. 

 
11-05-2007
28-05-2007
14-06-2007
27-06-2007

 
 

05-11-2007
CCT  

Indústria de 
Cerâmica  
APICER 

 
O SINTCAVS (incluindo os independentes) concluiu a 
negociação publicou uma nova convenção. Dos restantes 
sindicatos ainda não há resultados. 

 
05-11-2007

 

ACT  
Petrolíferas 
Privadas 

 
Estabelecido acordo salarial de 3%. As partes prosseguem a 
negociação do clausulado. 
Decorre a negociação do clausulado. 
Foi entregue a contraproposta ao sindicato para revisão do 
clausulado. 
Em negociação lenta. 

 
11-05-2007

 
28-05-2007
14-06-2007

 
05-11-2007 

AE  
EPAL 

 
Em negociação.  
A próxima reunião ocorrerá a 10 Maio. 
A CNS/UGT fez uma proposta sobre várias matérias, entre as 
quais o fundo de pensões. 
Nas próximas reuniões aguarda-se a reacção da empresa. 
As negociações estão suspensas, aguarda-se uma nova 
proposta de revisão salarial por parte da empresa. 
A EPAL avançou com 0,8% a adicionar ao acto de gestão de 
1,8%, com início dos efeitos a Dezembro de 2007, na condição 
do acordo ser concretizado e publicado. A CNS/UGT considera 
positivo o avanço mas mantém a sua proposta, que inclui a 
vigência do AE de 5 anos mais 3 de renovação automática, a 
manutenção do sistema de faltas justificadas, o direito de opção 
dos trabalhadores na escolha do plano de pensões, a subida de 
1 nível salarial e um aumento de 3,5% para as cláusulas de 
expressão pecuniária. A próxima reunião ficou agendada para 
18 de Setembro. 
Continua a não haver acordo sobre as principais matérias já 
enunciadas. 

 
16-04-2007

 
04-05-2007
11-05-2007

 
28-05-2007
14-06-2007
28-06-2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05-11-2007
 

ACT  
EDP 

 
Actualmente decorre a revisão do clausulado centrada nos 
seguintes blocos: Saúde, Reformas, Carreira Profissionais e 
Regimes de Trabalho (adaptação de algum clausulado ao 
Código do Trabalho).  
Prossegue a negociação. 

 
11-05-2007

 
 
 

29-06-2007
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A negociação continua a abordar as matérias enunciadas. 05-11-2007

ACT 
e AE 

 
Misericórdias 

 
Os sindicatos aguardam o resultado da assembleia-geral da 
UMP a realizar em 21 de Abril. 
A Frente Sindical da UGT reuniu, tendo decidido apresentar uma 
proposta.  
A proposta sindical ainda está em fase de preparação. 
A proposta sindical vai ser apresentada até 29. 
Da reunião efectuada resultou a possibilidade de aplicação de 
um valor salarial de forma imediata, sem prejuízo de nova 
actualização e o prosseguimento das negociações. A Frente 
Sindical tomará uma decisão para breve. 
A UMP condiciona o acordo a um aumento real do tempo de 
trabalho diário e semanal. 

 
16-04-2007

 
08-05-2007

 
28-05-2007
27-06-2007
13-07-2007

 
 
 

05-11-2007
 

 
AE 

 
Misericórdia de 
Lisboa 

 
Concluída a primeira volta ao clausulado. As partes vão fazer o 
levantamento das matérias acordadas e das que carecem de 
negociação. Neste momento a negociação encontra-se 
paralisada. 
Na última reunião acordaram-se cerca de 36 cláusulas. O 
processo continua suspenso devido a problemas de saúde do 
coordenador do grupo da SCML. 
Está prevista a constituição de uma comissão de redacção 
composta por juristas. 

 
29-05-2007

 
 
 

29-06-2007
 
 

05-11-2007
 

CCT  
AGEFE 
Comércio por grosso 
de materiais eléctricos 
e electrónicos 

 
Revisão geral da convenção em conclusão. O sector abrange 
24.000 trabalhadores.  
Tudo negociado, à excepção das categorias e profissões. 
A negociação prossegue com a revisão dos conteúdos 
funcionais.  
Espera-se que a próxima reunião seja definitiva. 

 
18-04-2007

 
14-05-2007
29-07-2007

 
05-11-2007

ACT  
Hospitais EPE 

 
Em negociação. A próxima reunião tripartida está marcada para 
16. 
A negociação do clausulado visa agora o estabelecimento de um 
acordo nas poucas matérias onde ainda existe divergência das 
partes. 
No dia 31 de Maio, a CNS-UGT reuniu com os Hospitais e 
acordou apenas com esta entidade 8 cláusulas, nomeadamente 
a cláusula 2.ª (vigência). 
A reunião tripartida do dia 6 de Junho não se realizou e a CNS-
UGT não foi informada a tempo. 
A negociação está interrompida não havendo qualquer 
explicação por parte da CNP. 

 
11-05-2007

 
28-05-2007

 
 

29-06-2007
 
 

11-07-2007
 
05-11-2007

 
ASCP 
Novo 

 
INE 

 
Recomeçou a negociação, com a presença do MTSS e MF que 
irá abranger cerca de 700 trabalhadores.  
Em negociação. Acordado o capítulo de férias, feriados e faltas. 
A negociação prossegue a bom ritmo. 

 
25-05-2007
14-06-2007
29-06-2007
05-11-2007

CCT  
Trabalhadores não 
docentes  
 
Rede Pública dos 
Estabelecimentos de 
Ensino  

 
Em negociação. 
Já foi negociada a parte respeitante à formação profissional e de 
direitos individuais. Entra-se agora no capítulo da Higiene, 
Segurança e Saúde no Trabalho, tendo o coordenador do grupo 
tido sido substituído. 
A FSUGT (SINTAP e FNE) foi convocada para ser auscultada 
sobre a alteração do DL 184/2004 (31/05/07). A FNE emitiu um 
parecer no dia 12/06. 

 
11-05-2007
29-05-2007

 
 
 

29-06-2007
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A negociação prossegue em Setembro. 
A negociação está suspensa. 

12-07-2007
05-11-2007

CCT  
ANTRAM 
Transportes Pesados 
de Mercadorias 

 
Esta associação não manifesta vontade de negociar. Estuda-se 
a possibilidade de uma revisão geral da convenção e o 
consequente desbloqueamento da negociação colectiva. 
A situação mantém-se 

 
11-07-2007

 
 

05-11-2007
CCT  

ANTROP 
Transportes Pesados 
de Passageiros 

 
A convenção não é revista e a associação recusa a negociação.

 
05-11-2007

AE  
Metro 

 
Ponto da situação: a actualização salarial referente ao ano em 
curso decorreu de um acto de gestão. Contudo, os sindicatos 
prosseguem uma negociação do clausulado. 
A negociação do clausulado prossegue mas a Administração do 
Metro denunciou a convenção.  

 
11-07-2007

 
 

05-11-2007
 

AE  
STCP 

 
Prossegue a negociação com os sindicatos que não 
estabeleceram acordo.  
A situação persiste sem resultados. 

 
11-07-2007

 
05-11-2007

AE  
Rodoviária da Beira 
Litoral (Transdev) 
 

 
Prossegue a negociação que se processa há algum tempo 
 
Os contactos negociais são difíceis e escassos. 

 
11-07-2007
27-07-2007
05-11-2007

AE  
Rodoviária da Beira 
Interior 

 
Em negociação. 
A negociação está suspensa.  

 
27-07-2007
05-11-2007

AE  
Rodoviária de Entre 
Douro e Minho 
(Transdev) 
 

 
A empresa recorreu, sem êxito, à arbitragem obrigatória, sem 
terem sido esgotadas as fases que a precederam. Os contactos 
negociais têm sido difíceis e escassos.   

 
05-11-2007

 

 
 
 
EM 
CONCILIAÇÃO_____________________________________________________ 
 
CCT  

AIMMAP 
Associação dos Ind. 
Metalúrgicos, 
Metalomecânicos e 
Afins de Portugal 
 

  
A associação patronal denunciou a convenção mas não chegou 
a acordo quanto a qualquer matéria.  
Os sindicatos da UGT vão recorrer para a conciliação. 
A conciliação vai ocorrer em Lisboa. 
A associação recebeu a notificação sindical de passagem à fase 
de conciliação. 
 A 1.ª reunião de conciliação está agendada para o dia 15 de 
Junho. 
A conciliação mantém-se sem resultados. 
Esta fase foi suspensa para permitir alguma reflexão sobre o 
caminho a seguir por parte da associação patronal. 
A associação patronal recorreu para tribunal defendendo a tese 
da caducidade da convenção 

07-02-2007
 

 
23-04-2007
04-05-2007
11-05-2007

 
29-05-2007
14-06-2007
29-06-2007
12-07-2007

 
05-11-2007

CCT  
Sector Automóvel 

 
Os sindicatos (UGT) apresentaram uma proposta de alteração 
ao trabalho suplementar, ainda em 2006, mas não obtiveram 
resposta. Não há actualização salarial formal desde 2003. Em 

 
07-02-2007
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2004 houve recomendação das associações. O processo vai ser 
brevemente reaberto. 
 A conciliação poderá ser reaberta na Delegação de Lisboa do 
MTSS. 
Estudam-se formas alternativas para relançar o processo pela 
via negocial. 
 Foram agendadas as matérias estratégicas para revisão do 
CCT. 
Vai ser apresentada uma proposta que dará início à negociação 
formal.      

16-04-2007
 

04-04-2007
 
16-05-2007 
 
29-06-2007

 
05-11-2007

CCT  
Editores e Livreiros 

 
Há dois anos que não é revisto e actualizado o clausulado de 
natureza salarial. Após uma fase negocial sem resultados o 
processo transitou para a conciliação, onde se realizaram 3 
reuniões.  
Está agendada uma nova reunião para a próxima 3.ª feira. 
O processo de conciliação continua sem solução à vista. 
Voltou à fase negocial por indicação do conciliador.  

 
28-05-2007

 
 
 

14-06-2007
27-06-2007
05-11-2007

AE PGA Portugália 
Airlines 

A situação é de grande tensão. Foi apresentado um pré-aviso de 
greve para os dias 28, 29 e 30 de Outubro.  
A administração criou condições para o diálogo permitindo o 
levantamento da greve.  

07-10-2007
 
 

05-11-2007
AE  

SATA 
Internacional 

 
Ruptura das negociações no processo de revisão do AE. O 
SNPVAC vai apresentar um pré-aviso de greve para os dias 1, 2 
e 3 de Junho.  
Reunião para definir os serviços mínimos no dia 15, a ocorrer na 
Delegação Regional dos Açores. 
A assembleia sindical decidiu-se pelo cumprimento da greve. 
As partes preparam o regresso à conciliação. 
Em conciliação visando a revisão do clausulado e dos valores 
salariais. 
Prossegue a conciliação com grande lentidão. 
Esta fase deve estar concluída até ao final do ano. 

 
27-04-2007

 
 

11-05-2007
 

28-05-2007
18-06-2007
27-06-2007

 
12-072007 
05-11-2007

 
 
EM  
MEDIAÇÃO 
 

Não se assinalam convenções nesta fase processual. 
 
EM  
ARBITRAGEM 
 
VOLUNTÁRIA 
OBRIGATÓRIA 
 

Não se assinalam convenções nestas fases processuais. 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENÇÕES COLECTIVAS DE TRABALHO  
PUBLICADAS 
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TIPO 

 
DESIGNAÇÃO E PRIMEIROS SUBSCRITORES 

 
BTE — Data

  
 

37 — 8 de 
Outubro 

2007 
 

CCT 
 
 
 
 
ACT 
 
 
 
AE 
 
 
 
AE 
 
 
 
CCT 

Entre a ACIP — Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e 
Similares e a FETESE — Federação 
dos Sindicatos dos Trabalhadores e Serviços (Administrativos) — Alteração salarial e 
outras  
 
Entre o CCP — Clube de Campismo do Porto e outro e o SITESC — Sindicato de 
Quadros, Técnicos Administrativos, 
Serviços e Novas Tecnologias 
 
Entre a Petróleos de Portugal — PETROGAL, S. A., e a FENSIQ — Confederação 
Nacional de Sindicatos de Quadros 
e outros — Alteração 
 
Entre a Petróleos de Portugal — PETROGAL, S. A., e a FETESE — Federação dos 
Sindicatos dos Trabalhadores de 
Serviços e outros — Alteração  
 
Entre a AEEP — Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e 
Cooperativo e a FNE — Federação Nacional dos Sindicatos da Educação e outros e 
entre a mesma associação de empregadores  
 

38 — 15 de 
Outubro 

2007 
 

CCT Entre a Associação dos Agricultores do Ribatejo (com excepção dos concelhos de 
Abrantes, Constância, Sardoal e Mação) 
e outra  
 

39 —  22 de 
Outubro 

2007 

CCT 
 
 
ACT 

Entre a Associação Portuguesa das Empresas do Sector Eléctrico e Electrónico e a 
FETESE — Federação dos Sindicatos 
dos Trabalhadores de Serviços e outros — Alteração salarial e outras . . 
Entre a CIMIANTO — Sociedade Técnica de Hidráulica, S. A., e outra e a FETESE — 
Federação dos Sindicatos dosTrabalhadores de Serviços e outros — Alteração 
salarial e outras . 

40 — 29 de 
Outubro 

2007 

 
 
 
 
 


