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TRIMESTRE DEPRIMENTE, SEMELHANTE AO HOMÓLOGO DE 2012, E SEM 

INDICADORES POSITIVOS  

 

No essencial o que se comentou para o 2.º trimestre homólogo de 2012 continua 

válido para o presente: 

 

 O acordo tripartido designado por Compromisso para o Crescimento 

Competitividade e Emprego (18 de Janeiro de 2012) continua por cumprir por 

parte do Governo no que mais interessa às empresas, aos trabalhadores e ao 

país. Apesar de considerar a negociação colectiva como um instrumento 

fundamental de regulamentação das relações de trabalho e de regulação 

económica e social, sendo de interesse mútuo para as empresas e os 

trabalhadores impediu-se o seu desenvolvimento, com o congelamento de 

emissão de portarias de extensão, e posteriormente através da Resolução n.º 

90/2012 do Conselho de Ministros. 

 A publicação neste trimestre de algumas portarias de extensão relaciona-se 

ainda com convenções de 2011 e de 2012 com início de vigência à data da sua 

publicação, subvertendo no tempo decorrido os efeitos de uma extensão de 

convenção.  

 Sem qualquer relação com a descentralização negocial veiculada pela nova 

legislação, o número de acordos de empresa (AE) continua a ultrapassar o 

número de contratos colectivos (CC) sectoriais correspondendo 

consequentemente a um número ínfimo de trabalhadores abrangidos. 

 No sector público iniciou-se uma negociação com pouco futuro sobre o 

anteprojecto da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. A publicação de 

dois acordos colectivos, neste trimestre, serve apenas para confirmar o atraso 

com que foram publicados relativamente à sua negociação.  

 

Em suma, a negociação colectiva está quase paralisada há mais de um ano, 

sobrevivendo por vontade de alguns empregadores e dos sindicatos e com total oposição 

do Governo e da Troika. 

 

1. É diminuto o número de trabalhadores abrangidos pela contratação 

colectiva 

 

Apesar de o trimestre reflectir um maior número de publicações, face ao anterior, o 

número de trabalhadores abrangidos é insignificante. 
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Há duas interpretações a extrair:  

1.1. Relacionando o Gráfico 1 com o Gráfico 5 constata-se que o número de acordos 

de empresas (AE) é muito superior ao número de contratos colectivos (CC) sectoriais, 

isto é, no universo das empresas, os AE e os acordos colectivos (AC) dificilmente 

ultrapassam 5% do número de trabalhadores potencialmente abrangidos, mas estão 

mais representados na negociação colectiva publicada. Se a proporção entre AE e CC de 

anos anteriores se mantivesse, então o número de trabalhadores abrangidos seria muito 

maior. 

   

1.2. Tudo indica que a fonte DGERT considera o número potencial de trabalhadores a 

abranger, admitindo à partida a extensão das convenções. Desde a tomada de posse do 

actual Governo que diminuiu drasticamente a publicação de convenções colectivas 

sectoriais e que só algumas são objecto de extensão. Logo, o número de trabalhadores 

abrangidos está sobreavaliado. 

 

Gráfico 1 

 

Fontes: DGERT  /UGT.  

 

2. Valores salariais actualizados pelas convenções colectivas 

 

A actualização salarial, no contexto da negociação colectiva e da presente crise, tem 

sido fortemente penalizada.  
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O Gráfico 2 revela apenas a parte respeitante aos meses que constituem o 2.º 

trimestre, que no caso em apreço, o salário médio resultante da actualização em sede de 

negociação colectiva é negativo depois de deflacionado, contrastando com o trimestre 

anterior.  

 

É apenas uma amostra temporal do salário que em período mais alargado poderá ser 

ligeiramente positivo ao contrário da erosão provocada nos salários que permanecem 

fora da regulação negocial.   

 

Gráfico 2 

 
Fontes: INE, DGERT  

 

A contratação colectiva negociada pelos sindicatos reduz as perdas salariais mas é 

quase inexistente ao nível dos sectores de actividade pelas razões expressas no 

preâmbulo e no ponto 2. 

 

3. Avaliação da contratação colectiva publicada por tipo de convenção 

 
A partir da leitura do Gráfico 3 pode-se concluir que a média de convenções 

negociais publicadas até 2010 rondava a centena. Esta situação foi interrompida com a 

assinatura do Memorando de Entendimento, ainda no 2.º trimestre de 2011, para entrar 

em colapso nos dois trimestres homólogos seguintes.   

 

O número de convenções, publicadas no 2.º trimestre nos últimos dois anos, não tem 

paralelo nem pode ser comparado a não ser entre si. As convenções representam 

metade do 2.º trimestre de 2010 e menos de 1/3 do que acontecia em trimestres 

anteriores e homólogos e não há indícios da situação se reverter. A ligeira diferença 

em números entre os dois trimestres mais próximos, favorável a 2013, não 

significa absolutamente nada. 
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Gráfico 3 

 
Fontes: UGT/BTE 

 
O Gráfico 4 (Continente) assinala apenas a constância dos últimos anos relativamente à 

assimetria entre o 1.º e o 2.º trimestres. 

 

Confirma-se apenas a tendência dos últimos anos consubstanciada no aumento do 

número de convenções no 2.º trimestre. 

 

Registe-se, finalmente, que a diminuição do número de convenções negociais publicadas 

também se verifica nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, sobressaindo a 

mesma tendência entre o 1.º e o 2.º trimestres.  

 

Gráfico 4 

 
Fontes: UGT/BTE 
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De um trimestre homólogo para outro ressalta o aumento do número de acordos de 

empresa (Gráfico 5), sendo agora mais do dobro relativamente aos contratos colectivos 

sectoriais, que voltaram a cair em número absoluto. 

 

Há de facto um claro bloqueio da contratação colectiva que não é tão vincado quando 

se trata da negociação tradicional ao nível da empresa. 

 

No 2.º trimestre homólogo de 2011 verifica-se já a desproporção entre acordos de 

empresa e contratos colectivos que foi validada no período anual, mas que aqui se 

confirma ao nível do trimestre. 

 

Gráfico 5 

 
Fontes: UGT/BTE. 

 
Já o referimos anteriormente mas os resultados apontam claramente para uma 

descentralização da negociação colectiva, em termos clássicos, e curiosamente são os sindicatos 

por iniciativa própria a conduzirem a negociação rumo à empresa, com as empresas a reagirem 

positivamente. Ainda é possível negociar com as empresas em situação de crise, se o Estado não 

impedir. 

 

4. Conteúdo das convenções colectivas 

 

A primeira observação a fazer quanto ao conteúdo negocial das convenções que 

foram objecto de publicação (Gráfico 6) reside na mudança de frequência dos 

conteúdos.   
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Desde 2006 até agora, a lógica trimestral (e anual) tem dado primazia à alteração 

salarial, seguida normalmente da publicação global e do texto consolidado. Neste 

trimestre, talvez por imperativos legais, dá-se a inversão da ordenação registando-se em 

primeiro lugar a publicação do texto consolidado que geralmente contém as alterações 

de natureza salarial. 

 

De resto não há mais nada a assinalar, a não ser a queda para o 3.º lugar dos textos 

de revisão global, o que não é positivo. 

 

Gráfico 6 

 
Fontes: UGT/BTE 
 

 
5. Negociação colectiva no Estado 

 

Este trimestre assinala duas características distintas na Administração Pública. 

 

Por um lado regista-se a mesma situação de sempre, relativamente à negociação 

colectiva, que é morosa, desinteressante, quase inexistente (Quadro 5), cujos 

resultados são publicados a conta-gotas e com significativo atraso. 

 

Ao terminar o 2.º trimestre os sindicatos foram convidados a negociar a Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas sem terem conhecimento do texto mas sabendo que se 

pretende alargar o horário de trabalho e dispensar trabalhadores passando a mobilidade 

especial a ser designada por requalificação profissional. Parece ser mais uma limitação à 

negociação colectiva, que nos interessa relevar neste relatório virado para a negociação 

e os seus efeitos. 
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6. O IRCT negocial e a sua extensão administrativa 

 

Durante o período trimestral foram publicadas 9 PE referentes ainda à segunda 

metade de 2011 e parcialmente a 2012. O Gráfico 7 costuma espelhar as portarias de 

extensão referentes à contratação colectiva entre trimestre homólogos ganhando realce 

a situação dos dois últimos anos, que até parece normal. 

 

Gráfico 7 

 
Fontes: UGT/BTE 

 

 
É uma matéria comentada na introdução do relatório, e que se explica facilmente. 

Parece haver tantas portarias como convenções colectivas negociais neste trimestre. Só 

que as portarias publicadas estão fortemente desfasadas no tempo e a quebra das 

publicações está relacionada com o facto da negociação sectorial não ser efectuada por 

não se garantir a emissão de portarias.  

 

7. Cessação de vigência de convenções e arbitragens obrigatórias 

 

 

Neste período há a assinalar a cessação de uma única convenção, precisamente um 

AE no sector dos serviços. 

 

Não foi efectuada qualquer arbitragem obrigatória nem se conhece recurso para a 

arbitragem voluntária, após a fase de mediação sem êxito. 
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Neste trimestre não foi feita qualquer tentativa para se recorrer à arbitragem 

necessária mas aguarda-se ainda a publicação da PCT de 2011 para o sector 

administrativo bem como a publicação da constituição da comissão técnica para a 

elaboração de nova PCT. 

 

 

CONCLUSÕES 

 
Tal como o preâmbulo deste relatório as conclusões apresentadas há um ano 

continuam actualizadas. O acordo tripartido continua por cumprir e condiciona toda a 

actividade da negociação colectiva. 

 

Ao contrário do compromisso de dinamização subscrito pelos parceiros sociais a 

negociação colectiva não parece fundamental para a regulação das relações de trabalho 

porque cada vez mais abrange menos empresas e trabalhadores contrariando o que se 

encontra exarado na lei: O Estado deve promover a contratação colectiva, de modo que 

as convenções colectivas sejam aplicáveis ao maior número de trabalhadores e 

empregadores (corpo do artigo 485.º do Código do Trabalho/2009). 

 

Vem muito a propósito questionar para quando é que está prevista a entrada em 

funcionamento do Centro de Relações Laborais? 

 

De facto é missão principal do CRL incentivar a negociação colectiva. Mas que faz o 

Governo e a Troika? Destroem o sistema de regulação laboral paulatinamente construído 

há décadas e com provas dadas.  

 

O comportamento do Governo fica-se pala violação das leis e dos compromissos 

assumidos: não promove a contratação colectiva, não cumpre o acordo tripartido, não 

emite portarias de extensão. 
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ANEXO I 

Quadros 

Quadro 1 

Convenções publicadas (AC, AE, CC)  

 

Anos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2.º Trimestre  74  57  83 101 93 110 70 26 29 

Fontes: UGT/BTE  

 

Quadro 2 

 Número de trabalhadores abrangidos  

 

Anos 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  

2.º 
Trimestre 

480.727 528.392 726.684 841.442 303.151 610.868 253.470 10.911 61054 

Fontes: DGERT  
 

 

Quadro 3 

Tipo de texto publicado 

 

trim/Tipo Alterações 
Salariais 

Alterações 
Salariais e Texto 

Consolidado 

Revisão 
Global 

Alteração Novas 
Convenções 

2º 
Trimestre 

5 14 4 6 0 

Fontes: UGT/BTE  

 

 

Quadro 4 

Distribuição dos IRCT negociais e não negociais 

 

2013/IRCT Convenções 

Colectivas 

Arbitragem 

Voluntária 

Acordo 
de 

Adesão 

Arbitragem 

Obrigatória 

PE PCT 

2º Trimestre Continente: 29 

Açores: 3 

Madeira: 1 

0 0 0 9* 0 

Fontes: UGT/BTE; *referentes a 2012 e ainda a 2011 

 

Quadro 5 

ACEEP e ACC 

 

2013 ACEEP ACC 

2º Trimestre 2 0 

 
Fontes: DGAEP/UGT/ Jornais oficiais das Regiões Autónomas 


