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NEGOCIAÇÃO E RESULTADOS EM BAIXA, PERÍODOS HOMÓLOGOS IDÊNTICOS 

   

 

 A redução abrupta da actividade negocial verificada no semestre homólogo anterior 

ganha consistência neste semestre com resultados idênticos.  

 

Tal como se afirmou anteriormente só podemos comparar o que é comparável, não 

sendo desejável avaliar os períodos homólogos desde os efeitos que a crise internacional 

causou no tecido económico e social do país. Seria um erro comparar semestres 

homólogos entre 2008 e 2013, depois de ter sido constatado que a negociação colectiva 

reagiu com lentidão às novas condições e até atingiu o seu pico semestral no 1.º 

semestre de 2010 (Gráficos 2 e 7).  

 

O cenário desenhado neste semestre é de crise profunda, tal como aconteceu no 

semestre homólogo, e tem a sua origem no período subsequente à assinatura do 

Memorando de Compromisso, designadamente no congelamento da emissão de portarias 

de extensão, decidido pelo Governo ainda em funções. 

 

O papel positivo da negociação colectiva foi deliberadamente reduzido ao mínimo 

nestes últimos dois semestres, em cotejo. Só um número muito limitado de 

trabalhadores beneficiou de um pequeno aumento salarial nominal e de condições de 

trabalho proporcionados pela contratação colectiva, em oposição à detioração geral das 

condições de vida e de trabalho. 

 

A situação geral do sector privado é de uma enorme degradação a todos os níveis 

devido à queda acentuada da negociação colectiva e à diminuição das condições gerais 

de trabalho, a que não é alheia a perda de eficiência das empresas, por excesso de 

rotatividade do factor trabalho visando a redução de custos de contexto, num quadro de 

recessão económica. 

  

Com situações idênticas e outras acrescidas, como sejam o congelamento de salários 

e a trapalhada criada pelo Governo com os subsídios de férias e de Natal, a 

administração pública e o sector empresarial do Estado caminham para situações 

degradantes, sem resultados na negociação colectiva, apesar de não implicar em 

alterações de natureza salarial.  

 

Outra característica importante para explicar a convergência de indicadores negativos, 

evidenciada neste semestre, já assinalada no semestre homólogo, traduz-se na quebra 
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simultânea e desproporcionada dos resultados da negociação colectiva, em número de 

trabalhadores abrangidos face ao número de convenções publicadas.  

 

1. TRABALHADORES ABRANGIDOS PELAS CONVENÇÕES PUBLICADAS 

 

1.1. Número de trabalhadores abrangidos reduz-se ainda mais no 2.º trimestre  

 

O gráfico é tão esclarecedor que quase não merece comentários. Os trimestres 

apresentam uma quebra iniciada no 1.º trimestre de 2011 acentuando-se até 2013.  

 

No caso do 2.º trimestre (Gráfico1), tal como assinalámos em anterior relatório, o 

movimento descendente tende para a paralisação. 

 

 

Gráfico 1 

 
Fonte: DGERT 

 

1.2. O semestre com menos trabalhadores abrangidos nos últimos anos  

 

Ao nível do semestre verifica-se claramente a quebra ao nível dos trabalhadores 

potencialmente abrangidos (Gráfico 2). Tanto na Região Autónoma da Madeira como na 

região Autónoma dos Açores o número de trabalhadores abrangidos é inexpressivo 

(Quadro 1). 

 

Para além do recorde no contexto dos últimos anos, os dois últimos semestres 

estabelecem a diferença pela negativa, pela proximidade e pela quebra de valores.  
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O 1.º semestre de 2010 marca a fronteira entre um crescimento nunca antes 

assinalado, e a situação oposta. A negociação colectiva, pelo número de trabalhadores 

abrangidos, contagiava a chamada zona branca, onde não existia negociação colectiva 

mas se acolhiam os resultados veiculados pelas convenções, em geral. 

  

Gráfico 2 

 
 
Fonte: DGERT 

 
O número de trabalhadores potencialmente abrangidos resulta de uma quebra 

acentuada da negociação colectiva (Gráfico 7) e do tipo de convenções negociadas 

(Gráfico 8), não sendo significativo para influenciar as condições de trabalho para além 

das convenções estabelecidas. 

 

1.3. Decréscimo maior na actividade negocial da Administração Pública 

 

Os resultados da negociação na Administração Pública acompanham o decréscimo da 

actividade negocial do sector privado, sendo até mais expressivos, pela negativa, quanto 

ao número de trabalhadores abrangidos e de processos publicados. 

 

Há potencial para se fazer muito mais mas a lentidão de processos, os argumentos 

contrários e os entraves são enormes. O que se vai publicando é fruto de muita 

paciência e quase nunca corresponde ao momento em que os processos foram 

terminados. 

 

No final deste semestre, com o aparecimento do anteprojecto da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas fez emergir novo argumento, do lado da administração 
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pública central e municipal, materializado na suspensão negocial para se aguardar o que 

vai resultar da nova legislação, que comtempla entre outras matérias, o aumento da 

carga horária, disposição geralmente regulamentada nos ACEEP. 

 

Gráfico 3 

 
Fontes: DGAEP/DR 

 

 

Apesar de os sindicatos possuírem uma capacidade limitada para responder ao grande 

desafio para estabelecer a nível nacional um sistema negocial com inúmeras entidades 

públicas, a explicação possível do insucesso recai sobre a inoperacionalidade da máquina 

central e autárquica do Estado e do desinteresse dos poderes públicos. 

 

2. Variação dos salários nominais e reais 
 

Apenas um número reduzido de trabalhadores vai beneficiar de um aumento salarial 

próximo do aumento geral de preços. O aumento médio real neste semestre foi de cerca 

de 0,2% (Gráfico 4), algo superior à previsão para a inflação que se verificará durante o 

período de vigência das convenções colectivas. 

 

Os resultados apurados evidenciam no final do 1.º semestre, um crescimento 

ligeiramente positivo dos salários (Gráfico 4) que teve comportamentos diferentes ao 

nível dos trimestres. 
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 Gráfico 4 

 

Fontes: INE e DGERT. UGT: previsão da inflação para 2014, com base num cenário de evolução mensal dos 
preços idêntica à registada em 2013. 

  

A moderação salarial está bem expressa ao longo de um vasto período, com excepção de 

2009 (Gráfico 5) por motivos meramente nacionais relacionados com a inflação, o que 

apesar de tudo permitiu às empresas competirem melhor nos mercados internacionais 

na medida em que os salários dos trabalhadores portugueses não se aproximaram dos 

salários médios europeus. Em 2012, a média do custo por hora de trabalho em Portugal 

fixou-se nos 12,2 euros, regredindo aos valores de 2008, contra os 23,4 euros na UE27 

e 28 euros na Zona Euro a 17 (Fonte: Eurostat, 10 de Abril de 2013). 

 

A partir de 2011 o aumento salarial, resultante da negociação colectiva, passou a ser 

negativo e menos significativo no contexto da actividade económica prevendo-se um 

menor crescimento dos custos unitários do trabalho no sector privado para 2013 e 2014 

(Fonte: Banco de Portugal, BE Verão de 2013). 

 

Gráfico 5 

 
Fontes: INE e DGERT. Notas: Taxa de Inflação em 2013: Previsão UGT, com base num cenário em que a 
evolução mensal dos preços é igual à registada em  2012 e Variação Nominal registada no 1º Semestre. 
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3. CONVENÇÕES NEGOCIAIS PUBLICADAS 
 

3.1. Trimestres diferentes são a regra das convenções publicadas  

 

A distribuição trimestral das convenções é diferente em número. Neste caso, a 

assimetria entre trimestres é normal, sendo o 1.º trimestre mais modesto em número 

(Gráfico 6). 

 

A partir do CT de 2009 é possível publicar de imediato os resultados negociais, mas 

como a negociação não se processa antes da data prevista para a sua entrada em vigor 

e faz transitar a publicação de algumas convenções para o trimestre seguinte, 

implicando mais convenções publicadas no 2.º trimestre.    

 

Gráfico 6 

 

 
Fontes: BTE/UGT 

3.2. O pior semestre dos últimos anos 

 

Ao nível do semestre o número de convenções publicadas está próximo do semestre 

de 2012 (Gráfico 7), com a agravante de abranger menos trabalhadores, situação 

referida anteriormente, que pode ser explicada com o aumento de acordos de empresa 

(Gráfico 8). Na Região Autónoma da Madeira e na Região Autónoma dos Açores o 

número de publicações é irrelevante (Quadro 1) 

 

A diminuição de convenções colectivas sectoriais acompanha a redução do número de 

trabalhadores abrangidos.  
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Gráfico 7 

 
Fontes: UGT/BTE 

 

4. Na distribuição por tipo de convenção os acordos de empresa estão em maior 

número 
 

No 1.º semestre de 2013 os acordos de empresa ocuparam um espaço relativo ainda 

maior no contexto das convenções publicadas do que em anos anteriores. Poderia ser 

uma situação passageira, como a que ocorreu em 2008 (Gráfico 8), em vésperas da 

publicação da revisão do Código do Trabalho mas é uma tendência que se começou a 

verificar já no semestre de 2011 com o congelamento das portarias de extensão a 

jusante. 

 

No entanto há uma confirmação clara do aumento contínuo, em valores relativos e 

absolutos do número de acordos de empresa (Gráfico 8). Neste semestre, ao contrário 

de semestre homólogo, a diminuição de trabalhadores abrangidos é acompanhada por 

um ligeiro aumento do número de convenções traduzido em acordos de empresa, que 

representam substancialmente menos trabalhadores abrangidos do que as convenções 

colectivas sectoriais. 

 

Verifica-se, então, uma predominância dos acordos de empresa (AE) que em conjunto 

com os acordos colectivos (AC) atingem 67% (60% no semestre anterior) do total de 

convenções colectivas negociadas, desviando-se do padrão tradicional que é em média 

de 40%. 

 

Existe uma explicação plausível para que assim seja, no ponto seguinte (5). 
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Gráfico 8  

 
Fontes: UGT/BTE 

 

Em cotejo com os períodos homólogos anteriores (Gráficos 2, 7 e 8) os resultados 

são completamente diferentes para pior e denunciam também dificuldades de diálogo 

com as associação patronais.  

 

5. Convenções Colectivas e Portarias de Extensão a limitarem a negociação 

sectorial 
 

 

O critério adoptado para esta avaliação consiste em estabelecer uma relação credível 

e equilibrada entre portarias de extensão (PE) e contratos colectivos (CC) apesar de 

sabermos que as PE publicadas, na maioria dos casos, não correspondem aos CC do 

período em análise. 

 

Nos semestres de 2012 e de 2013 a proporção entre PE e CCT é mais equilibrada do 

que em anteriores semestres homólogos (Gráfico 9) mas o equilíbrio é aparente.  

 

As portarias publicadas em 2013 referem-se na sua quase totalidade a contratos 

colectivos celebrados em 2011, sendo um de 2012 e outro de 2013. 

 

 A entrada em vigor das portarias inicia-se no dia 1 do mês seguinte ao da sua 

publicação o que anula quase por completo os efeitos duma convenção estabelecida para 

um sector e retrai a associação patronal, que a subscreveu, para rever e actualizar a 

convenção, porque só se aplica aos seus associados. 
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Gráfico 9 

 
 

Fontes: UGT/BTE  

 
No semestre homólogo anterior foi divulgado uma quadro demonstrando a 

morosidade da publicação das PE (Quadro 2), que atingiu 59,6 semanas entre a 

publicação da convenção e a publicação da Portaria de Extensão. Neste semestre, devido 

a causas anteriormente descritas, o tempo de publicação entre as portarias e as 

convenções que lhe dizem respeito, oscila entre 2011 e 2013. 

 

É por este meio que tem sido feito o bloqueio da negociação colectiva e de que 

resultam assimetrias inaceitáveis nos sectores, tanto ao nível da concorrência desleal 

entre as empresas, como no que respeita à não existência de uniformidade nas 

condições mínimas nas relações de trabalho, que não passa apenas pelos valores 

salariais. A tentativa de congelamento das portarias e posteriormente os critérios 

aplicados pelo Governo impediram que houvesse mais convenções sectoriais revistas 

neste semestre, apesar da situação económica, social e política. 

 

6. Conteúdos das convenções colectivas 
 

Tem sido uma preocupação da UGT incentivar os sindicatos a adoptarem 

comportamentos pró-activos na negociação para que as convenções possam ser 

adaptadas à realidade presente, combinando os direitos dos trabalhadores com os 

interesses das empresas. 
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No entanto, constata-se que há matérias na publicação de texto global que 

permanecem sem alteração, apesar da modernização  legislativa. É o caso do domínio da 

Parentalidade que apresenta, por vezes, disposições inferiores à lei com consequências 

desprestigiantes para quem não as revê e de consequências incómodas e inaceitáveis a 

quem se aplica. 

 

Na prática, pretende-se viabilizar a relação colectiva de trabalho com um quadro de 

soluções em que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados sem afectarem a 

capacidade de resposta das empresas.  

 

Actualizar os conteúdos das convenções fez todo o sentido como tem sido sustentado 

no debate interno da UGT até que, neste semestre, os resultados demonstram que a 

publicação de textos globais cedeu o lugar ao texto consolidado.  

  

No Gráfico 10 o texto consolidado, por razões que até podem ser de imperativo 

legal, ultrapassa até o texto com alteração salarial, que tem sido o mais largamente 

utilizado. 

 

Gráfico 10 

 
Fontes: UGT/BTE 
 

 

7. Outras formas de regulamentação e cessação das convenções 

 

Quanto aos Acordos de Adesão (AA) contam-se apenas 1 (3, no 1.º semestre de 

2012) o que pode considerar-se normal no panorama dos últimos anos em que esta 

figura tem sido pouco utilizada.  
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Após a cessação anual de mais de 15 de convenções em 2009, só o semestre 

homólogo de 2010 registou a caducidade de 2 convenções para neste semestre se 

assinalar a publicação de caducidade de 2 acordos de empresa. Não significa que 

não esteja em curso outras tentativas de cessação de convenções. 

 

No domínio das arbitragens obrigatórias não se conhece qualquer recurso, nem se 

assinala, neste semestre, qualquer tentativa de arbitragem necessária pois já decorreu o 

tempo legal suficiente para se poder recorrer a esta via, a partir de cessações ocorridas 

após a publicação do CT de 2009.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

1. Há uma linha de continuidade e de crise entre os semestres homólogos de 2012 e 

2103 traduzida em resultados inferiores às médias de outros anos, que começou a 

desenhar-se em 2011. 

 

Se nada se fizer em favor do relançamento da negociação colectiva ficará confinada a 

algumas convenções colectivas com pouca abrangência de trabalhadores. 

 

2. Há que se avançar para as empresas e para a reinvenção das convenções sectoriais 

e da própria negociação colectiva. 

 

A contratação colectiva sectorial, com um número de convenções publicadas inferior 

ao número de convenções estabelecidas com empresas, não pode ficar refém das 

portarias de extensão para que exista. O modelo de cobertura negocial nacional tem de 

manter-se apesar das exigências da Troika em impor um modelo importado de pseudo-

negociação colectiva limitado à empresa e sem sindicatos. 

 

As associações patronais e as associações sindicais necessitam de estender, quando 

necessário, o resultado negocial às empresas do mesmo sector, em nome de uma 

concorrência leal e da uniformização de condições de trabalho, dotando-o com 

características próprias, para que seja possível descentralizar algumas matérias mais 

específicas ou necessárias ao nível do acordo de empresa.   

 

Uma das consequências da negociação do acordo tripartido celebrado em 18 de 

Janeiro de 2012 foi a publicação, com muito atraso é certo, de parte das portarias de 
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extensão congeladas pelo Governo, mas não chega. A Resolução unilateral do Conselho 

de Ministros não é uma solução. 

 

Para salvaguardar o essencial, desbloquear a negociação colectiva e dar impulso à 

negociação sectorial o actual modelo de PE tem de ser reformulado para que não seja 

utilizado como entrave à própria negociação. 

 

3. Neste período as dificuldades acumularam-se para a Administração Pública e para o 

sector Empresarial do Estado. Para além do congelamento salarial e da trapalhada da 

atribuição dos subsídios não se publica a negociação realizada nem se avança para o 

estabelecimento de negociação colectiva nos diversos institutos.  

 

No sector Privado, são muito mais as convenções bloqueadas do que as revistas e 

publicadas. O aumento médio do salário nominal terá de beneficiar do impulso do 

salário mínimo que nos últimos anos já abrange um número significativo de 

portugueses remetidos à condição indigna de trabalhadores pobres, incapazes de 

satisfazer algumas das necessidades primárias. 

  

Se actualizar os salários é um objectivo para o futuro, rever e publicar integralmente 

os contratos colectivos e aplicá-los aos trabalhadores é determinante para a existência 

de convenções colectivas vivas, como instrumento de resolução das relações laborais e 

de manutenção das condições mínimas de trabalho. 

 

Na perspectiva da UGT, o dinamismo contratual na revisão e publicação de acordos de 

empresa e de acordos colectivos deve corresponder também a um reforço das estruturas 

sindicais nas empresas. 
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ANEXO I 

Quadros 

 

Quadro 1 

Convenções colectivas publicadas (1.º Semestre) 

 

Açores  

 

    

2013 

 

2012 

Madeira     

2013 

 

2012 

AC AE CC Total Total AC AE CC Total Total 

0 3 0 3 4 0 0 1 1 3 

 
Fontes: Jornais Oficiais das Regiões Autónomas/UGT 

 

Quadro 2  

PE publicadas no 1.º Semestre de 2012 

Fontes: BTE/UGT 

Nº de Portarias  Média de tempo 

decorrido entre o Aviso 

de PE e a PE 

Média de tempo decorrido 

entre a publicação da 

Convenção e a publicação da 

Portaria de Extensão 

12  48,1 Semanas 56,9 Semanas 


