
 
 
 

Contratação Colectiva de Trabalho 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório do 3º Trimestre de 2008 



Relatório do 3.º Trimestre de 2008 
 

 

 
TRIMESTRE CONFIRMA O AUMENTO DA PUBLICAÇÃO DOS TEXTOS 

CONVENCIONAIS E TRABALHADORES ABRANGIDOS 
 

Durante o terceiro trimestre a negociação colectiva cai naturalmente por interposição do 

período estival para dar lugar à preparação de mais textos finais para publicação, que uma vez 

mais surpreendem pela quantidade.  

 

Em clima de revisão do Código do Trabalho a negociação colectiva não pode deixar de ser 

afectada como o foi anteriormente quando da sua publicação. De facto, em termos anuais, o 

número de convenções publicadas entre 2000 e 2003, apesar da publicação ser mais elevada do 

que agora, mostrou uma tendência para o decréscimo enquanto presentemente vai no sentido 

contrário.    

  

Também no que respeita propriamente aos resultados do ano, relativamente ao que se tinha 

apurado nos trimestres precedentes, este trimestre é de maior dimensão confirmando o padrão 

estabelecido e contribuindo para que no final do ano haja mais convenções publicadas e mais 

trabalhadores abrangidos. Este aumento das convenções insere-se num quadro geral de 

estagnação dos salários ou mesmo alguma quebra do poder de compra, em termos médios no 

sector privado, já que a nível da administração pública foi fixada uma actualização salarial com 

base numa taxa de inflação largamente ultrapassada. É de assinalar, aqui e ali, alguns aspectos 

peculiares deste trimestre, distinguindo-se características muito próprias de que daremos 

exemplo em pormenores específicos. 

 

Assinala-se ainda, pela primeira vez neste trimestre e desde 2005, a ultrapassagem do 

número de textos globais por textos consolidados o que poderá indiciar o esgotamento deste tipo 

de resultado negocial devido ao alargamento do período de vigência das convenções e a mais de 

duas centenas e meia de textos publicados integralmente, que reflectem em média o número de 

convenções publicadas anualmente. 

 

Apesar da inquestionável renovação do texto convencional, não só pelo número de textos 

publicados integralmente mas também confirmada por análises aos textos publicadas nos 

relatórios precedentes, ainda há contratação colectiva para actualizar e renovar há muitos anos, 
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como são os casos, por exemplo, dos transportes rodoviários e do sector da indústria, reparação 

e comércio de automóvel, misericórdias, indústria metalúrgica e indústrias gráficas e de papel. 

 

MAIS CONVENÇÕES PUBLICADAS E MAIS TRABALHADORES ABRANGIDOS 

 

Durante este trimestre publicaram-se mais convenções do que em qualquer dos trimestres 

anteriores, ilustrado pelo Gráfico 1 e confirmado em números pelo Quadro 1, em anexo, o que 

não se traduz necessariamente em maior número de trabalhadores abrangidos face ao trimestre 

anterior. 

 

1. Há mais convenções publicadas no 3.º trimestre 

 

Desde a entrada em vigor do Código do Trabalho é uma constante fazer coincidir o 3.º 

trimestre como o cúmulo das convenções publicadas. Vista de outra forma a negociação colectiva 

em Portugal faz-se na primeira metade do ano (2/3) assinalando-se o 3.º trimestre como o 

período de maior significado na publicação.   

 

Gráfico 1 
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2. O 3.º trimestre enquadra-se no padrão anual 

 

A distribuição das convenções segundo a sua subscrição ocorreu ao longo de 2008 de forma 

irregular (Gráfico 2). O 1.º e o 2.º trimestre estão longe da padronização anual enquanto que o 

3.º trimestre contém uma representação proporcionada. 

 

Gráfico 2 
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A melhor forma de constatar o equilíbrio da distribuição é comparar o 3.º semestre dos 

últimos anos com a padronização anual (Gráfico 3). O objectivo deste cotejo reside no 

conhecimento do modelo de distribuição que a negociação colectiva apresenta. Não são 

assinalados desvios, como por exemplo um maior crescimento dos AE relativamente aos ACT ou 

aos CCT, situação detectada há relativamente pouco tempo, procurando-se interpretar o que 

está a ocorrer para que seja possível actuar se for necessário. 

 

A distribuição das convenções e a dimensão da amostra do 3.ºTrimestre são suficientes para 

que não seja necessário esperar pela publicação anual, se houvesse necessidade de corrigir 

estratégias na negociação colectiva. 
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Gráfico 3 
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3. O número de trabalhadores abrangidos confirma o aumento das convenções negociadas 

 

Apesar de o número de trabalhadores abrangidos neste trimestre ser inferir ao do trimestre 

anterior (Gráfico 4) a soma dos trimestres do ano em curso (Quadro 2) ultrapassa os valores 

anteriores prevendo-se para este ano uma maior abrangência das convenções. 

 

O somatório dos trimestres de 2008 é superior ao apuramento anual de trabalhadores 

abrangidos, respectivamente, em 2001 e 2002 ou 2004, o que contraria algumas previsões que 

davam como certo um recuo na cobertura da negociação colectiva. 

 

Outra particularidade que nos é mostrada pelo gráfico é o facto de em 2006 haver mais 

trabalhadores abrangidos no 3.º trimestre contrariando a tendência verificada antes e depois 

daquela ano. Também nesse ano o número de convenções publicadas quase duplicou relativamente 

aos trimestres anteriores o que significa que tivemos atrasos na publicação mas, revisitado o 

relatório anual, verificou-se uma subida relativa das convenções sectoriais face aos outros 

instrumentos de regulamentação colectiva.   
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Gráfico 4 
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4. Os salários são consumidos pelo aumento da inflação 

 

Cada vez é mais arriscado tentar previsões devido a um clima geral de incerteza. No primeiro 

trimestre, face aos resultados positivos alcançados pela negociação colectiva, e apesar de não 

acreditarmos na meta da inflação traçada pelo Governo para o ano em curso, considerando ainda 

a moderação salarial da Zona Euro, a avaliação feita, aconselhou a uma maior ambição na 

obtenção de melhores resultados negociais. Dispúnhamos então de uma situação mais confortável 

do que a do presente, o que não nos impediu de incentivar os negociadores sindicais. 

 

O panorama actual, mais conhecido mas também mais incerto, vem confirmar as actualizações 

salariais ao mesmo ritmo dos trimestres anteriores (2,9%, 3,1%,3,0%.Fonte: DGERT) e a subida 

da inflação (2,6%,2,7%, 2,9%. Fonte: INE)) o que irá implicar numa provável erosão do 

crescimento salarial, não havendo crescimento do poder de compra e até poderá haver retracção, 

na medida em que estamos a falar de médias salariais (Quadro 3) em haverá convenções com 

valores inferiores aos da inflação. 
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Gráfico 5 
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5. Renovação dos textos negociais 
 
A UGT tem incentivado a renovação do texto negocial e consequentemente a publicação dos 

textos integrais. Neste trimestre e como é visível (Gráfico 6) a publicação global é ultrapassada 

pelo texto consolidado, este último normalmente para dar cumprimento à lei pois não passa 

geralmente de uma mera revisão salarial. 

 

Desde 2005 que se passou a recorrer mais à publicação do texto global em consequência da 

adaptação dos textos negociais às novas realidades colocadas à relação colectiva de trabalho. 

Resta-nos aguardar pelo balanço anual para confirmarmos a nova tendência na certeza, porém, 

que somando os três trimestres (Quadro 4) deste ano ainda o texto global prevalece sobre o 

texto consolidado no resultado negocial. 
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6. Distribuição dos IRCT negociais e não negociais: Convenções Colectivas e Regulamentos 

de Extensão (RE) 

 

Houve pelo menos uma vez (1.º trimestre de 2008) que os RE ultrapassaram em número as 

convenções publicadas.  A situação foi designada como atípica e, de facto, não voltou a verificar-

se.  

 

O que pretendemos medir, neste caso, são os comportamentos da negociação colectiva e da 

Administração quanto à extensão administrativa das convenções (Gráfico 7). O 3.ºtrimestre de 

2008 não podia estar mais em sintonia com os trimestres homólogos de 2007 e 2006. 

 

É uma situação padronizada que urge modificar. As convenções sectoriais são completadas 

normalmente por regulamentos de extensão, equivalem a mais de 60% das convenções publicadas 

e esse peso não é reflectido no número de RE publicados.  

Quanto aos restantes temas (Quadro 5) não passa de uma estatística vazia que será mais à 

frente comentada. 
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Gráfico 7 
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CONCLUSÕES 

 

O 3.º trimestre de 2008 confirma que ainda estamos em crescimento na publicaçõo de 

convenções e que é possível chegar aos números verificados antes da publicação do Código do 

Trabalho. Mais importante do que a dimensão das convenções é o número de trabalhadores 

abrangidos que não pára de crescer. Embora este trimestre não seja um recorde neste 

particular, nem está padronizado para esse efeito, e´reconfortante verificar que o número de 

trabalhadores aumenta e não é preciso antecipar o fim do ano para se poder concluir que hoje, 

após a publicação do Código do Trabalho, há mais trabalhadores a beneficiar do esforço de 

negociação dos sindicatos.  

 

A primeira nota a reter é que os sindicatos têm o direito de retirar benefícios para 

compensar quem os suporta, isto é, os trabalhadores que se solidarizam com uma quotização 

retirada dos seus rendimentos devem estar mais acompanhados dos que nada contribuem. 
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O apoio de rectaguarda da UGT prestado aos sindicatos é cada vez mais importante. É normal 

que a negociação se faça em função das capacidades da empresa ou do sector mas os sucessivos 

alertas da central sindical desmontando as previsões governamentais sobre a inflação que falham 

há dez anos seguidos, demonstrando que há uma correlação entre a negociação feita no início do 

ano e a inflação que se irá verificar no final, pormenor que nem sempre é perceptível para quem 

está mergulhado na negociação, pode ser a diferença entre o crescimento do poder de compra ou 

no mínimo a sua reposição e a pauperização do factor trabalho. 

 

Não é admissível a existência de contratação colectiva que não é revista. Foram criados 

mecanismos a que não se recorre, não há mais argumentos que possam sustentar a indiferença de 

alguns. Quando se concluiu que uma estatística está vazia é porque não foram utilizados 

determinados recursos disponíveis.  

 

Como nota final, não se pode invocar o facto de não ter havido neste semestre o recurso à 

arbitragem obrigatória porque não se conhece uma decisão favorável. Há quem tivesse recorrido 

o que contribuiu para o estabelecimento de uma instrumento de regulamentação colectiva 

sustentado pela via negocial. 
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ANEXO I 

Quadros 

Quadro 1 
Convenções publicadas (ACT, AE, CCT)  
Anos 2005 2006 2007 2008 
1.º Trimestre  54  47  39 45 
2.º Trimestre  73  57  83 101 
3.º Trimestre  77  99  95 105 

Total 204 203 217 251 
Fontes: UGT/BTE  
 

Quadro 2 
 Número de trabalhadores abrangidos  
Ano 2005 2006 2007 2008 
1.º Trimestre 191.781 142.391  93.235 174.045 
2.º Trimestre 477.138 442.216 721.217 833.787 
3.º Trimestre 277.426  741.664 495.733 482.973 

Total 946.345 1.326.271  1.310.185 1.490.805 
Fontes: DGERT/UGT  
 

Quadro 3 
Variação média das tabelas salariais e inflação 
Ano de 2008  Média intertabelas (1)  Inflação  
Julho 3,3% 2,8% – 3,0% (2) 
Agosto 2,9%  
Setembro 3,0%  
Fontes: (1) DGERT (2) Previsão da UGT para 2008 
 

Quadro 4 
Tipo de texto publicado 
Meses/Tipo Alterações 

Salariais 
Alterações 
Salariais 
e Texto 

Consolidado 

Revisão 
Global 

Alteração Novas 
Convenções 

Janeiro 7 1 2  2 
Fevereiro 14 1 3 0 0 

Março  10 1 3 1 0 
1º Trimestre 31 3 8 1 2 

Abril  15 1 4 0 3 
Maio  32 4 2 0 1 

Junho 23 7 7 0 2 
2º Trimestre 70 12 13 0 6 
1º Semestre 101 15 21 0 8 

Julho  30 7 5 0 3 
Agosto 21 9 7 0 5 

Setembro 15 0 2 0 1 
3º Trimestre 66 16 14 0 9 
Fontes: UGT/BTE  
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Quadro 5 
Distribuição dos IRCT negociais e não negociais 

2008/IRCT Convenções 
Colectivas 

Arbitragem 
Voluntária 

Acordo de 
Adesão 

Arbitragem 
Obrigatória 

RE RCM 

Janeiro 12  1  2  
Fevereiro 18    32  
Março  15  1  21  
1º Trimestre 45  2  55  
Abril 23    7  
Maio 39  2  4  
Junho 39  1  10  
2º Trimestre 101  3  21  
Julho 45  1  10  
Agosto 42  0  17  
Setembro 18  0  0  
3.º Trimestre 105  1  27  

Fontes: UGT/BTE 
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