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EVOLUÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS CONFEDERAÇÕES SINDICAIS E PATRONAIS 
ACORDO BILATERAL VISANDO A DINAMIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO COLECTIVA 

UGT (12/11/04) Confederações Patronais (29/11/04) UGT (28/12/04) CGTP  (28/12/04) Confederações Patronais  
(4/01/05) 

Acordo (07/01/05) 

CONTRATO SOCIAL PARA A 
COMPETITIVIDADE E O EMPREGO  

PROPOSTA UGT  
PROMOÇÃO DA NEGOCIAÇÃO 

COLECTIVA 

CONTRATO SOCIAL PARA A COMPETITIVIDADE E EMPREGO 
PROMOÇÃO DA NEGOCIAÇÃO COLECTIVA 

ACORDO ENTRE CONFEDERAÇÕES 
PATRONAIS E CONFEDERAÇÕES 
SINDICAIS SOBRE NEGOCIAÇÃO 

COLECTIVA 

PROPOSTA DE DECLARAÇÃO 
CONJUNTA SOBRE A 

PROMOÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO COLECTIVA 

ACORDO ENTRE AS CONFEDERAÇÕES 
COM ASSENTO NA COMISSÃO 

PERMANENTE DE CONCERTAÇÃO 
SOCIAL, VISANDO A DINAMIZAÇÃO 

DA CONTRATAÇÃO COLECTIVA 

ACORDO ENTRE AS CONFEDERAÇÕES 
COM ASSENTO NA COMISSÃO 

PERMANENTE DE CONCERTAÇÃO 
SOCIAL, VISANDO A DINAMIZAÇÃO 

DA CONTRATAÇÃO COLECTIVA 
Preâmbulo Preâmbulo Preâmbulo Preâmbulo Preâmbulo Preâmbulo 

1. Actualmente se verifica um 
bloqueamento da Negociação 
Colectiva, com um número de 
contratos celebrados bastante 
inferior ao registado em período 
homólogo de 2003; 
2. É do interesse das empresas e 
dos trabalhadores que a 
Negociação Colectiva assegure 
uma adequada regulação social e 
repartição de rendimentos, criando 
condições às empresas para uma 
maior competitividade futura e para 
a criação de empregos; 
3. A Negociação Colectiva é da 
responsabilidade directa das 
empresas e associações 
empresariais e dos sindicatos; 
4. O Governo tem 
responsabilidades na Negociação 
Colectiva em termos da 
Administração do Trabalho – na 
conciliação e mediação - e na 
utilização dos instrumentos 
administrativos -  Regulamentos de 
Extensão e Regulamentos de 
Condições Mínimas. Que o 
Governo tem ainda 
responsabilidades na utilização da 
Arbitragem Obrigatória e enquanto 
Empregador directo ou indirecto na 
Administração Pública e no Sector 
Empresarial do Estado. 

1. Actualmente se verifica uma diminuição no ritmo da conclusão 
de processos de celebração de instrumentos de negociação 
colectiva,  com um número de contratos celebrados bastante 
inferior ao registado em período homólogo de 2003; 
2. É do interesse das empresas e dos trabalhadores que a 
Negociação Colectiva assegure uma adequada regulação social 
e repartição  de rendimentos, criando condições às empresas 
para uma maior  competitividade futura e para a criação de 
empregos; 
3. As convenções colectivas, na esmagadora maioria dos casos 
completamente desactualizadas e desenquadradas da realidade 
empresarial, por um lado, e , por  outro lado, não espelhando o 
quadro negocial que o Código deixa à regulamentação colectiva, 
careciam de um trabalho profundo de análise e criação de 
soluções, de modo a que as novas convenções propiciem 
operacionalidade e real interesse ao nível da gestão, única forma 
de credibilizar o novo modelo em que o Código  apostou; 
4. Os prazos legalmente previstos após a denúncia de um 
instrumento de regulamentação colectiva são anormalmente  
alargados, podendo prolongar, em alguns  
casos vínculos jurídicos indesejados; 
5.O Governo tem responsabilidades na Negociação  
Colectiva em termos da Administração do Trabalho 
- na conciliação e mediação – e na utilização dos  
instrumentos administrativos – Regulamentos de  
Extensão e Regulamentos de Condições Mínimas  
e tem também responsabilidades na utilização da  
Arbitragem Obrigatória, e enquanto Empregador,  
directo ou indirecto, na Administração Pública e  
no Sector  Empresarial do Estado; 
6. Qualquer intervenção por entidade alheia aos parceiros 
sociais, que redunde em sobreposição ou ultrapassagem  
aos referidos parceiros, e às estruturas que os integram,  
nos vários processos negociais, em lugar de potenciar a  
dinamização da contratação colectiva, antes a retrai,  
acabando por pôr em causa, em termos quiçá  
irreversíveis, o regime constante do Código, cujo real  
impacto e dinâmica só agora as condições no terreno  
começam a permitir testar. 
 

1. A Negociação Colectiva é um 
instrumento fundamental de 
regulamentação económica e social, 
sendo de interesse mútuo para as 
empresas e os trabalhadores.  
2. Tem, por esse facto, um impacto 
muito significativo sobre a 
competitividade e o emprego, 
promovendo a concorrência leal e 
promovendo  melhores condições 
para a adaptação das empresas à 
mudança e para a melhoria da 
qualidade do emprego. 
3. Em 2004 o número de 
instrumentos colectivos de 
regulamentação do trabalho foi 
muito inferior ao de 2005, quer por 
via das consequências do Código de 
Trabalho, quer devido à crise 
económica. 
4. A Negociação Colectiva é 
celebrada directamente entre os 
Sindicatos e as associações 
Empresariais e as Empresas.  
5. As Confederações patronais e 
Sindicais estão profundamente 
empenhadas na dinamização da 
negociação colectiva, razão porque 
entendem celebrar o seguinte. 

 1. A Contratação Colectiva é um 
instrumento fundamental de 
regulação económica e social, sendo 
de interesse mútuo para as 
empresas e os trabalhadores; 
2. Tem, por esse facto, um impacto 
muito significativo sobre a 
competitividade e o emprego, 
promovendo a concorrência leal e 
melhores condições para a 
adaptação das empresas à mudança 
e para a melhoria da qualidade do 
emprego; 
3. Em 2004 o número de 
instrumentos de regulamentação 
colectiva de trabalho publicados foi 
muito inferior ao de 2003, quer por 
via das consequências do Código do 
Trabalho, quer devido à crise 
económica; 
4. A Contratação Colectiva é da 
responsabilidade directa das 
associações empresariais, dos 
sindicatos e das empresas; 
5. As Confederações patronais e 
sindicais estão profundamente 
empenhadas na dinamização da 
contratação colectiva, razão por que 
entendem celebrar o seguinte 
acordo. 

1. A Contratação Colectiva é da 
responsabilidade directa das 
associações empresariais ou 
empresas e das associações 
sindicais.  
2. A Contratação Colectiva é 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. 
3. Tem, por esse facto, um impacto 
muito significativo sobre a 
competitividade e o emprego, 
promovendo a concorrência leal e 
melhores condições para a 
adaptação das empresas à mudança 
e para a melhoria da qualidade do 
emprego. 
4. Em 2004 o número de 
instrumentos de regulamentação 
colectiva de trabalho publicados foi 
muito inferior ao de 2003, quer por via 
das consequências do Código do 
Trabalho, quer devido à crise 
económica. 
5. As Confederações patronais e 
sindicais estão profundamente 
empenhadas na dinamização da 
contratação colectiva, razão por que 
entendem celebrar o seguinte acordo. 
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UGT (12/11/04) Confederações Patronais (29/11/04) UGT (28/12/04) CGTP  (28/12/04) Confederações Patronais  
(4/01/05) 

Acordo (07/01/05) 

Acordo Acordo Acordo Declaração Comum Acordo Acordo 
1. As confederações patronais e 
sindicais subscritoras 
comprometem-se a diligenciar no 
sentido de apoiarem um decurso 
normal do processo negocial com 
claro empenhamento na obtenção 
de acordos. 

1. As confederações patronais e sindicais subscritoras 
comprometem-se a diligenciar no sentido de apoiarem um 
decurso normal do processo negocial com claro empenhamento 
na obtenção de acordos. 

1. As Confederações Patronais e 
Sindicais subscritoras 
comprometem-se a diligenciar no 
sentido de apoiarem um decurso 
normal do processo negocial com 
claro empenhamento na obtenção 
de acordos. 

1. As confederações sindicais 
e as confederações patronais 
disponibilizam-se a tomar as 
diligências necessárias à 
dinamização da negociação 
colectiva, à resolução das 
situações de impasse, de 
arrastamentos negociais e de 
bloqueamentos e à 
renovação no progresso dos 
conteúdos contratuais. 

1. As Confederações patronais e 
sindicais subscritoras 
comprometem-se a diligenciar no 
sentido de apoiarem um decurso 
normal dos processos negociais com 
claro empenhamento na obtenção 
de acordos. 

1. As Confederações subscritoras 
comprometem-se a diligenciar no 
sentido de apoiarem um decurso 
normal dos processos negociais com 
claro empenhamento na obtenção de 
acordos. Entendem ainda, sem 
prejuízo da autonomia negocial das 
organizações directamente 
envolvidas nos processos de 
contratação colectiva, desenvolver 
diligências com vista à evolução dos 
conteúdos contratuais. 

  7. Para melhorar a articulação entre 
as Confederações subscritoras cada 
uma das Confederações indicará um 
elemento de contacto, responsável a 
nível da Confederação pela 
negociação colectiva. 

2. Com vista a diligenciar no 
sentido de se assegurar o 
decurso normal dos 
processos negociais e a 
obtenção da revisão das 
convenções colectivas  de 
trabalho, comprometem-se a 
reunir regularmente, por 
iniciativa de qualquer das 
partes. As reuniões poderão 
envolver todas ou apenas 
algumas das confederações 
patronais. 

3. Para melhorar a articulação entre 
as Confederações subscritoras, 
cada uma indicará um elemento de 
contacto, responsável a nível dessa 
Confederação pela negociação 
colectiva. 
4. Com vista a diligenciar no sentido 
de se assegurar o decurso normal 
dos processos negociais e a 
obtenção de acordos, as 
Confederações comprometem-se a 
reunir a alto nível, por iniciativa de 
qualquer  delas, podendo as 
reuniões envolver todas ou apenas 
algumas das Confederações. 
5. As Confederações poderão criar 
Grupos Bilaterais Paritários, para 
intervenção em situações de 
impasse na contratação colectiva, 
com o âmbito que as partes no 
processo negocial lhes cometam. 

2. Para melhorar a articulação entre 
as Confederações subscritoras, cada 
uma indicará um elemento de 
contacto, responsável a nível dessa 
Confederação pelo acompanhamento 
da negociação colectiva. 
3. Com vista a diligenciar no sentido 
de assegurar o decurso normal dos 
processos negociais e a celebração 
de convenções colectivas de 
trabalho, as Confederações 
subscritoras comprometem-se a 
reunir a alto nível, por iniciativa de 
qualquer delas, podendo as reuniões 
envolver todas ou apenas algumas 
das Confederações. 
4. Poderão ser criados, entre as 
Confederações subscritoras, Grupos 
Bilaterais Paritários para intervenção 
em situações de impasse na 
contratação colectiva, com o âmbito 
que as partes no processo negocial 
lhes cometam. 
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UGT (12/11/04) Confederações Patronais (29/11/04) UGT (28/12/04) CGTP  (28/12/04) Confederações Patronais  
(4/01/05) 

Acordo (07/01/05) 

Acordo Acordo Acordo Declaração Comum Acordo Acordo 
3. As Confederações subscritoras 
promoverão o enriquecimento da 
Negociação Colectiva procurando, 
para o efeito, discutir cláusulas 
gerais que possam ser 
ponderadas, caso a caso, na 
negociação colectiva de empresa 
ou sector. 

2. As Confederações subscritoras promoverão o enriquecimento 
da Negociação Colectiva procurando, para o efeito, discutir 
alguns pontos especialmente importantes, de natureza 
transversal, que possam ser ponderadas, caso a caso, na 
negociação colectiva de empresa ou sector. 

2. As Confederações subscritoras 
promoverão o enriquecimento da 
Negociação Colectiva procurando, 
para o efeito, discutir alguns pontos 
especialmente importantes, de 
natureza transversal, que possam 
ser ponderadas, caso a caso, na 
negociação colectiva de empresa ou 
sector. 

3. Sem prejuízo da 
autonomia negocial das 
organizações directamente 
envolvidas nos processos de 
contratação colectiva, as 
partes consideram que 
devem ser incluídos nos 
contratos colectivos 
conteúdos específicos com 
vista a aumentar a 
qualificação do trabalho e a 
consagrar matérias como a 
igualdade, os direitos de 
maternidade e de 
paternidade, a formação 
profissional e a segurança, 
higiene e saúde no trabalho. 
4. De igual modo, entendem 
a necessidade da inclusão 
em todos os contratos 
colectivos de normas 
específicas sobre a resolução 
dos conflitos colectivos na 
revisão das convenções 
colectivas, através da 
conciliação, da mediação e 
da arbitragem voluntária. 

6. As Confederações subscritoras 
comprometem-se a discutir alguns 
pontos especialmente importantes, 
de natureza transversal, com vista a 
aumentar a qualificação dos 
trabalhadores e a adaptabilidade e 
produtividade das empresas, e que 
possam ser ponderados, caso a 
caso, na contratação colectiva de 
sector ou de empresa. 
7. De igual modo, entendem ser 
desejável a inclusão nas 
convenções colectivas de normas 
específicas sobre a resolução de 
conflitos colectivos, através da 
conciliação, da mediação e da 
arbitragem voluntária. 
9. As Confederações consideram 
importante: um melhor 
funcionamento dos serviços de 
Administração do Trabalho, 
intervindo activamente com vista à 
resolução dos conflitos; a 
publicação, com celeridade, das 
convenções colectivas de trabalho; a 
emissão de regulamentos de 
extensão de convenções colectivas 
de trabalho dentro de um prazo 
curto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. As Confederações subscritoras 
entendem que devem ser 
considerados na contratação 
colectiva conteúdos especialmente 
importantes de natureza específica, 
com vista a aumentar a qualificação 
dos trabalhadores, a inovação, a 
produtividade e a melhorar as 
condições de trabalho. 
6. De igual modo, entendem ser 
desejável a inclusão nas convenções 
colectivas de normas específicas 
sobre a resolução de conflitos 
colectivos, através da conciliação, da 
mediação e da arbitragem voluntária. 
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UGT (12/11/04) Confederações Patronais (29/11/04) UGT (28/12/04) CGTP  (28/12/04) Confederações Patronais  

(4/01/05) 
Acordo (07/01/05) 

Acordo Acordo Acordo Declaração Comum Acordo Acordo 
4. O Governo compromete-se a, 
salvo casos excepcionais, 
determinar a Arbitragem 
Obrigatória sempre que exista 
evidente má-fé negocial de uma 
das partes e à solicitação da outra 
parte, quando estejam esgotados 
todos os processos negociais. 
5. O Governo, no âmbito do 
Ministério das Actividades 
Económicas e do Trabalho, 
compromete-se a criar condições 
para um melhor funcionamento 
dos Serviços da Administração do 
Trabalho, para criar condições de 
normalização na publicação dos 
instrumentos de regulamentação 
colectiva de trabalho que evitem 
demoras desnecessárias ou 
procedimentos contraditórios e 
ainda a discutir com os Parceiros 
Sociais um quadro de utilização 
dos instrumentos administrativos. 
6. O Governo compromete-se, 
como Empregador, a assegurar a 
Negociação Colectiva na 
Administração Pública e nos 
organismos públicos relativamente 
a trabalhadores abrangidos por 
Contrato Individual de Trabalho e a 
promover a Negociação Colectiva 
nas empresas do Sector 
Empresarial do Estado. 

3. O Governo, no âmbito do Ministério das Actividades 
Económicas e do Trabalho, compromete-se a assegurar um 
melhor funcionamento dos Serviços de Administração do 
Trabalho, a criar condições de normalização na publicação de 
instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho, 
designadamente de Regulamentos de Extensão, que evitem 
demoras desnecessárias ou procedimentos contraditórios, e 
ainda a discutir com os Parceiros Sociais um quadro de utilização 
dos instrumentos administrativos.   
4. O Governo compromete-se, como Empregador, a assegurar a 
Negociação Colectiva na Administração Pública e nos 
organismos públicos relativamente a trabalhadores abrangidos 
por Contrato Individual de Trabalho e a promover a Negociação 
Colectiva nas empresas do Sector Empresarial do Estado. 

3.       As Confederações reclamam 
ao Governo: 
– Um melhor funcionamento dos 
Serviços de Administração do 
Trabalho; 
– A criação de condições de 
normalização na publicação de 
instrumentos de regulamentação 
colectiva de trabalho, incluindo  
Regulamentos de Extensão, que 
evitem demoras desnecessárias ou 
procedimentos contraditórios; 
– A discussão com os Parceiros 
Sociais um quadro de utilização dos 
instrumentos administrativos; 
– Promover a publicação dos 
instrumentos necessários para 
operacionalização da arbitragem 
obrigatória. 

5. As partes defendem ser útil 
e desejável  o 
desenvolvimento da 
informação atempada, 
estatística e outra, necessária 
ao apoio da contratação 
colectiva, nomeadamente 
sobre a competitividade, 
produtividade, evolução dos 
preços e rendimentos e 
distribuição do rendimento. 
7. As partes entendem que o 
Governo, no quadro da 
obrigação legal de promoção 
da contratação colectiva, se 
deve comprometer a um 
melhor funcionamento dos 
serviços de Administração do 
Trabalho, intervindo 
activamente com a vista à 
resolução dos conflitos; a 
publicar com celeridade as 
convenções colectivas do 
trabalho; a publicar 
instrumentos administrativos; 
a providenciar no sentido de 
que a emissão de 
regulamentos de extensão de 
convenções colectivas de 
trabalho se concretize, dentro 
de um prazo curto, pelo que 
se deve assegurar que a 
publicação de projecto de 
regulamento de extensão 
seja simultâneo com a 
publicação das convenções 
colectivas do trabalho a 
serem, eventualmente, seu 
objecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. As Confederações defendem ser 
útil e desejável o desenvolvimento 
da informação atempada, estatística 
e outra, necessária ao apoio da 
contratação colectiva, 
nomeadamente sobre a 
competitividade, produtividade, 
evolução dos preços e rendimentos 
e distribuição do rendimento. 
9. As Confederações consideram 
importante: um melhor 
funcionamento dos serviços de 
Administração do Trabalho, 
intervindo activamente com vista à 
resolução dos conflitos; a 
publicação, com celeridade, das 
convenções colectivas de trabalho; a 
emissão de regulamentos de 
extensão de convenções colectivas 
de trabalho dentro de um prazo 
curto. 
 

7. As Confederações subscritoras 
defendem ser útil e desejável o 
desenvolvimento da informação 
atempada, estatística e outra, 
necessária ao apoio da contratação 
colectiva, nomeadamente sobre a 
competitividade, produtividade, 
evolução dos preços e rendimentos e 
distribuição do rendimento. 
8. As Confederações subscritoras 
consideram importante: um melhor 
funcionamento dos serviços de 
Administração do Trabalho, intervindo 
activamente com vista à resolução 
dos conflitos; a publicação, com 
celeridade, das convenções 
colectivas de trabalho; a emissão de 
regulamentos de extensão de 
convenções colectivas de trabalho 
dentro de um prazo curto; a 
discussão da utilização dos 
instrumentos de regulamentação 
colectiva administrativos. 
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UGT (12/11/04) Confederações Patronais (29/11/04) UGT (28/12/04) CGTP  (28/12/04) Confederações Patronais  
(4/01/05) 

Acordo (07/01/05) 

Acordo Acordo Acordo Declaração Comum Acordo Acordo 
7. Criação e entrada em 
funcionamento, até 31 de Março 
de 2005, do Centro de Relações 
de Trabalho, de iniciativa e 
composição tripartida, que 
funcionará no âmbito da Comissão 
Permanente de Concertação 
Social. As suas actividades serão 
financiadas, nomeadamente, 
através das verbas afectas ao 
diálogo social inscritas no 
orçamento do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional.” 
8. O Centro de Relações de 
Trabalho terá as seguintes 
competências: 
a) contribuir para o 
desenvolvimento da formação de 
negociadores; 
 b) elaborar e divulgar mensal, 
trimestral e semestralmente os 
relatórios de informação sócio-
económica; 
c) desenvolver estudos trimestrais 
sobre negociação colectiva; 
d) Preparação de um relatório 
anual sobre “Evolução da 
Negociação Colectiva.” 
e) e as demais fixadas pelo CRT” 

5. Será criado e entrará em funcionamento, até 31 de Março de 
2005, o Centro de Relações de Trabalho, de iniciativa e 
composição tripartida, que funcionará no âmbito da Comissão 
Permanente de Concertação Social. As suas actividades serão 
financiadas, nomeadamente, através das verbas afectas ao 
diálogo social inscritas no orçamento do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional.” 
6. O Centro de Relações de Trabalho terá as seguintes 
competências: 
a)  contribuir para o desenvolvimento da formação de 
negociadores;  
 b) elaborar e divulgar mensal, trimestral e semestralmente os 
relatórios de informação sócio-económica; 
c)  desenvolver estudos trimestrais sobre negociação colectiva; 
d) Preparação de um relatório anual sobre “Evolução da 
Negociação Colectiva.” 
e) e as demais unanimemente acordadas pelo CRT” 

4. As Confederações reclamam do 
Governo a criação urgente do 
Centro de Relações de Trabalho, de 
iniciativa e composição tripartida, 
que funcionará no âmbito da 
Comissão Permanente de 
Concertação Social. As suas 
actividades serão financiadas, 
nomeadamente, através das verbas 
afectas ao diálogo social inscritas no 
orçamento do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional. 
5.       O Centro de Relações de 
Trabalho deverá ter as seguintes 
competências: 
a)  contribuir para o desenvolvimento 
da formação de negociadores; 
 b) elaborar e divulgar mensal, 
trimestral e semestralmente os 
relatórios de informação sócio-
económica; 
c)  desenvolver estudos trimestrais 
sobre negociação colectiva; 
d) Preparação de um relatório anual 
sobre “Evolução da Negociação 
Colectiva”; 
e) e as demais unanimemente 
acordadas pelo CRT. 

6. As partes entendem que 
deverá ser criado um Centro 
de Relações de Trabalho 
tendo como funções a 
divulgação de informação 
sócio-económica, a 
elaboração de estudos sobre 
a negociação colectiva e o 
apoio a cada uma das 
confederações sindicais e 
patronais na formação de 
negociadores. 

10. As Confederações entendem 
que deverá ser criado um Centro de 
Relações de Trabalho, de iniciativa e 
composição tripartida. 
11. O Centro de Relações do 
Trabalho terá nomeadamente as  
seguintes competências: 
a) Contribuir para o desenvolvimento 
da formação de negociadores; 
b) Elaborar e divulgar mensal, 
trimestral e semestralmente, boletins 
ou relatórios de informação socio-
económica; 
c) Desenvolver estudos sobre 
negociação colectiva, e divulgar 
outros estudos sobre a mesma 
matéria, elaborados em Portugal ou 
em outros países da UE; 
d) Preparar um relatório anual sobre 
“Evolução da Negociação Colectiva”; 
e) E as demais unanimemente 
acordadas no Centro de Relações 
de Trabalho. 

9. As Confederações subscritoras 
entendem que deverá ser criado um 
Centro de Relações de Trabalho, de 
iniciativa e composição tripartida, que 
terá as seguintes competências: 
a) Apoiar cada uma das 
Confederações sindicais e patronais 
na formação de negociadores; 
b) Elaborar e divulgar mensal, 
trimestral e semestralmente, boletins 
ou relatórios de informação sócio-
económica; 
c) Desenvolver estudos sobre 
negociação colectiva, e divulgar 
outros estudos sobre a mesma 
matéria, elaborados em Portugal ou 
em outros países da UE; 
d) Preparar um relatório anual sobre 
“Evolução da Negociação Colectiva”; 
e) E as demais unanimemente 
acordadas no Centro de Relações de 
Trabalho. 

2. Para o efeito, serão constituídos 
em termos bilaterais, entre cada 
entidade sindical subscritora e 
cada entidade patronal subscritora, 
um Grupo de Acompanhamento 
Permanente que reunirá, pelo 
menos, de dois em dois meses. 

 6. Será criado entre as 
Confederações subscritoras uma 
Comissão de Acompanhamento que 
reunirá ordinariamente pelo menos 
de dois em dois meses e, 
extraordinariamente, a convocação 
de pelo menos duas das 
Confederações. 
8.  Este Acordo será reavaliado num 
prazo de um ano. 

 2. Será criada entre as 
Confederações subscritoras uma 
Comissão de Acompanhamento que 
reunirá ordinariamente de dois em 
dois meses e, extraordinariamente, 
por convocação de qualquer das 
Confederações. 
12. Este Acordo será reavaliado no 
prazo de um ano. 

10. As Confederações subscritoras 
acordam em: 
a) Reunir de dois em dois meses para 
avaliar a execução do presente 
Acordo; 
b) Reavaliar este Acordo no prazo de 
um ano. 

 


