
1.º Trimestre de 2007 

Contratação colectiva de trabalho 

RELATÓRIO SOBRE A ACTIVIDADE SINDICAL NO 

ESTABELECIMENTO DA REGULAMENTAÇÃO COLECTIVA DE TRABALHO 

 

 

Existe um fenómeno recorrente na negociação colectiva de trabalho que é o atraso no 

início da revisão dos processos negociais e consequentemente as suas conclusões. Este 

ano não é excepção à regra, o que se traduz em menos convenções publicadas e menos 

trabalhadores abrangidos relativamente aos dois últimos anos.  

 

Por este facto as publicações ocorrem sempre mais tarde todos os anos o que 

originou, ano passado, um aumento incaracterístico de publicações no início de Verão. As 

convenções, que envolvem mais trabalhadores, foram quase todas concluídas neste 

trimestre mas serão integradas nas estatísticas do 2.º trimestre, ou até do início do 2.º 

semestre, como deverá ser o caso do sector da Construção Civil e Obras Públicas, 

devido ao cumprimento da lei no que respeita à publicação. No final deste trimestre 

teremos ainda de relevar o acordo estabelecido pelos sindicatos da UGT no sector da 

Indústria Química, após um longo e complicado processo negocial.  

 

Na outra vertente, detectam-se pela negativa grandes sectores de actividade sem 

solução à vista: Indústria de Calçado, Indústria Metalúrgica e Metalo-Mecânica com a 

AIMMAP, Sector Automóvel, o processo infindável com a Associação da Indústrias 

Gráficas e Transformadoras de Papel e, no sector social, as Instituições de 

Solidariedade (CNIS) e as Misericórdias.  

 

Durante este trimestre a UGT reagiu ao Livro Verde da Comissão Europeia «Modernizar 

o Direito do Trabalho para enfrentar os desafios do século XXI» com um parecer onde 

defendeu claramente a resolução dos problemas pela via da negociação colectiva e a 

criação de mais e melhor emprego, designadamente, reduzindo-lhe os níveis de 

precariedade e combatendo assim o mercado de trabalho segmentado. 
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Por último, vamos esperar que os serviços do MTSS facilitem o depósito das 

convenções e cumpram estritamente o seu papel não impedindo a publicação nem 

devolvendo os processos à procedência, por excesso de protagonismo que a lei não lhes 

concedeu.  

 

1. RESULTADOS DO TRIMESTRE. APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 
 
1.1. Trabalhadores abrangidos 
 

Durante este período de tempo foram negociadas e publicadas convenções colectivas de 

trabalho que abrangem 93.235 trabalhadores (em 2006: 140.940; em 2005: 191.781), 

servindo de cotejo também o primeiro trimestre de 2005 para confirmar o que se disse 

anteriormente sobre os atrasos negociais: o primeiro trimestre de 2006 coincidiu com o 

ano que mais trabalhadores foram abrangidos, após a publicação do Código do Trabalho, 

mas foi o 1.º trimestre de 2005 que teve mais trabalhadores abrangidos por convenções 

publicadas. 

 
1.2. Valores salariais 
 

As actualizações salariais conhecidas, apuradas através de informação recolhida a 

partir dos sindicatos, apontam para valores percentuais superiores a 2,5%, isto é, acima 

das previsões da inflação para 2007, estimadas pelo Governo (2,1%), Banco de Portugal 

(2,3%), Comissão Europeia (2,2%) e, até dos cenários formulados pela UGT (2,4%, 2,5%) 

com base no IPC conhecido em Março.  

 

É muito provável que a actualização salarial deste ano, em valores médios percentuais, 

se venha a fixar num número próximo do registado do ano passado, para mais ou para 

menos, o que se traduz numa ligeira recuperação do poder de compra dos trabalhadores. 

Esta previsão, para além dos resultados negociais conhecidos, assenta também numa 

perspectiva de crescimento económico acompanhada da redução da taxa de inflação. 
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2. APRECIAÇÃO DOS RESULTADOS NEGOCIAIS NA ESPECIALIDADE 
 
2.1. Distribuição por tipo de convenção 
 

Tal como no ano transacto o 1.º trimestre não segue o padrão anual havendo sempre 

muita incongruência na distribuição dos resultados por tipo de convenção (Quadro 3. 

ANEXOS). Este ano o tipo de convenção designado por ACT ultrapassou em número o 

AE e, no ano passado, no mesmo período homólogo, o AE teve maior dimensão que o CCT. 

 

Para confirmar graficamente as afirmações anteriores, a representação seguinte 

compara o primeiros trimestres de 2006 e 2007, respectivamente, com os anos-padrão 

de 2005 e 2006, onde é visível o aumento dos AE no primeiro caso e a sua recessão este 

ano, o que não corresponde à norma padronizada. 

 

Gráfico 1 
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Fonte: UGT/BTE 

 

De resto não há nada a assinalar para além do comportamento (a)típico das 

convenções-tipo em início de ano.  
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2.2. Convenções e Regulamentos de Extensão (RE) 
 

Aparentemente não há nada a assinalar relativamente às matérias tratadas. Como 

não se conhecem recursos à arbitragem, voluntária ou obrigatória, nem ao 

regulamento de condições mínimas, pode-se concluir que as partes se entenderam na 

negociação directa ou assistida ou, ainda, na fase de mediação. Também o número de 

regulamentos de extensão acompanha quase na proporção, de 1 para 1, o número de 

convenções publicadas. Mas não é exactamente assim.  

 

Quadro 1 
           De distribuição dos IRCT negociais e não negociais 
        

2007/IRCT Convenções 
Negociais 

Arbitragem 
Voluntária 

Acordo de 
Adesão 

Arbitragem 
Obrigatória 

RE RCM 

Janeiro 13  3  12  
Fevereiro 10    12  
Março  16    9  
1º Trimestre 39 0 3 0 33 0 

      Fonte: UGT/BTE 

 

Apesar do quadro revelar um equilíbrio que não apresentava anteriormente não dá nota 

de algumas preocupações que têm sido sempre assinaladas e para as quais ainda não 

existe uma solução. Os RE referem-se às convenções publicadas há 6 meses ou a 

períodos de tempo mais alargados. Sabemos que o RE de extensão, por vezes, não pode 

ser imediato devido à concorrência de convenções com publicações desfasadas no 

tempo. Mas não se pode aceitar atrasos injustificáveis e períodos de tempo superiores a 

1 mês entre o aviso de regulamento de extensão e a publicação do regulamento de 

extensão. 

 

2.3.Tipo de Texto Publicado 

 
Este ano, como no período homólogo do ano passado, as convenções com publicação 
global seguiram-se, em número, às publicações com apenas alterações salariais. Outra 
constatação é o recuo dos textos consolidados que foram fortemente utilizados em 
2004. 
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Fonte: UGT/BTE 
 

A tendência para a publicação de textos globais continua a revelar uma renovação dos 

conteúdos das convenções, que a UGT tem incentivado, no sentido de uma maior 

adaptação da regulamentação de trabalho aos desafios actuais.  

 

2.4 Vigência das convenções 

 

Para se avaliar a tendência da negociação colectiva numa área tão sensível como a 

vigência foram tidas em conta todas as convenções publicadas integralmente, incluindo 

as novas convenções e as revisões parciais, onde estivesse expressa a cláusula da 

vigência, no total de 17 (43% do trimestre). 

 

O resultado é bastante curioso, revelando já uma tendência que pode vir a ser 

confirmada no futuro. Um dos grandes obstáculos à negociação, criado pelo Código do 

Trabalho, foi a introdução da possibilidade de caducidade das convenções, o que 

condicionou bastante a negociação, por ser uma disposição inserida na cláusula 

incontornável que regulamenta a vigência e a produção de efeitos, bem como, por vezes, 

todas as fases da revisão processual até à publicação de novo texto. 
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No 1.º quadrimestre de 2006 foram publicadas mais convenções sem caducidade do 

que convenções que tinham adoptado a sobrevigência legal. Nestas últimas, porque 

poderiam caducar, se não houvesse acordo quanto à sua substituição, notou-se então um 

aumento do período de vigência dos seus conteúdos como forma defensiva a opor à 

possibilidade de caducarem.  

 

A novidade deste trimestre vem no sentido contrário e parte dos sectores de 

actividade, onde todas as convenções assumiram o princípio da sobrevigência. Por 

sua vez, as empresas ou grupos de empresas que estabelecem contratação colectiva ou 

que fizeram revisões com publicação integral, por haver maior proximidade e controlo 

nas relações estabelecidas entre empregadores e sindicatos, revelaram naturalmente 

maior confiança na renovação dos compromissos sem recurso à caducidade.   

 
Quadro 2  
Vigência das convenções 
 

Tipo 
 

Com sobrevigência 
e caducidade 

Sem caducidade 

ACT  2 
AE  4 
CCT 11 6 

Fonte: UGT/BTE 

 
A leitura do quadro pode levar-nos a equacionar dois aspectos que emergem com 

naturalidade: 

 

i) A UGT sempre pugnou para que na contratação colectiva não houvesse vazios 

mas também não houvesse bloqueios. A revisão do Código do Trabalho, 

ocorrida em 2006, na qual a UGT se empenhou fortemente, permitiu o 

recurso à arbitragem obrigatória e consequentemente fortaleceu a confiança 

necessária à renovação e actualização dos conteúdos das convenções 

sectoriais; 
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ii) As entidades envolvidas no processo negocial, associações patronais e 

associações sindicais, são permeáveis às indicações emanadas da concertação 

social, embora não reajam de imediato.  

 

 

CONCLUSÕES SOBRE A ACTIVIDADE SINDICAL DECORRENTE DO 

ESTABELECIMENTO DA CONTRATAÇÃO COELCTIVA 

1.ª  

As revisões das convenções com vigência plurianual não aparecem nas estatísticas 

oficiais, a não ser no primeiro ano. O caso de maior repercussão actual, pelo número de 

trabalhadores que envolve, é o CCT para a Indústria Têxtil, mas este procedimento 

também pode explicar a queda de publicação dos AE e ACT, menos notados, mas 

tradicionalmente de maior vigência plurianual. 

A este respeito, as estatísticas oficiais podem andar a induzirem-nos em erro há vários 

anos, a não ser que as consideram nos seus cálculos de actualização salarial, mas têm de 

nos dar conhecimento. 

 

2.ª  

Até ao final deste trimestre, como se pode constatar no Quadro 1, não foi concluída 

qualquer arbitragem obrigatória decorrente de um processo de revisão ou de tentativa 

de estabelecimento de uma convenção mas realizaram-se muitas arbitragens para 

definirem serviços mínimos. Da leitura dos processos constata-se o seguinte: 

i) Há processos que se repetem com as mesmas partes antagonistas, os mesmos 

motivos e as mesmas áreas funcionais e geográficas. A preceder estas 

arbitragens repetidas há sempre uma decisão arbitral, a experiência das 

partes e a tentativa de mediação dos serviços do MTSS. Não se compreende 

porque se repetem. 

ii) Constata-se que há endurecimento nas decisões arbitrais que tendem a não 

ser por unanimidade. 
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Finalmente, e também para reflexão, uma das arbitragens para estabelecer serviços 

mínimos transformou-se numa sessão de mediação concluída com êxito. 

 

ANEXOS 

 

Quadro 3 
 Distribuição por tipo de convenção 
          

 Publicados em 2007 Publicados 
em 2006 

Mês/IRCT ACT AE CCT Total total 
Janeiro 8 2 3 13 13 
Fevereiro 0 3 7 10 17 
Março  1 2 13 16 17 
1º Trimestre 9 7 23 39 47 

      Fonte: UGT/BTE 

 
Quadro 4 
Tipo de texto publicado  

 
Meses/Tipo Alterações 

Salariais 
Alterações Salariais 
e Texto Consolidado 

Revisão Global Novas 
Convenções 

Janeiro 6 1 5 1 
Fevereiro 7 1 1 1 

Março  11 0 5 0 
1º Trimestre 24 2 11 2 

 

 




