
Negociação Colectiva em 2013 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

VARIAÇÃO SALARIAL 

IPC Variação Nominal Variação Real 

1 

Fontes: BTE/DGERT 



Negociação Colectiva em 2013 

0 

200.000 

400.000 

600.000 

800.000 

1.000.000 

1.200.000 

1.400.000 

1.600.000 

1.800.000 

2.000.000 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 

2012 
2013 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

N.º trabalhadores 1.512.27 758.921 1.125.05 1.454.30 1.521.27 1.894.84 1.397.25 1.407.06 1.236.91 327.622 242.239 

TRABALHADORES ABRANGIDOS POR CONVENÇÕES COLECTIVAS: SECTOR 
PRIVADO 

2 

Fontes:DGERT/BTE/UGT 



Negociação Colectiva em 2013 

30 28 28 24 27 22 25 22 10 
19 

81 

73 68 
64 

95 87 64 
55 

39 

48 

232 
151 148 

163 
173 142 

141 
93 

36 

27 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Ano 
2003 

Ano 
2005 

Ano 
2006 

Ano 
2007 

Ano 
2008 

Ano 
2009 

Ano 
2010 

Ano 
2011 

Ano 
2012 

Ano 
2013 

AE no contexto das convençõses negociais 

AC AE CC 

3 

Fontes:BTE/DGERT 



Negociação Colectiva em 2013 

ACCARREIRA 

ACEEP 

Trabalhadores 
0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

140000 

160000 

180000 

2009 
2010 

2011 
2012 

2013 

ACCARREIRA; 0 

ACEEP; 8 

Trabalhadores; 
6.704 

SECTOR PÚBLICO - RESULTADOS  

4 

Fontes: D.R./DGAEP/UGT 



Negociação Colectiva em 2014 

5 
Fontes: BTE/UGT* Provisório n.º de trabalhadores em BTE 

AC 

AE 

CC 

TOTAL 

2 

5 

4 

11 

2 

7 

2 

11 

CONVENÇÕES NEGOCIAIS 

2014  

até BTE 7 

2013  

até BTE 7 

0 

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

120.000 

140.000 

AC AE CC TOTAL 

2013  

até BTE 7 
4.356 3089 120.642 128.087 

2014  

até BTE 7 
131 1229 20.496 21.185 

TRABALHADORES 



Código de Trabalho 2009 

Artigo 368.º 

Requisitos de despedimento por extinção de posto de trabalho 

 

Havendo na secção ou estrutura equivalente uma pluralidade de postos de trabalho de 

conteúdo funcional idêntico, para concretização do posto de trabalho a extinguir, o 

empregador deve observar, por referência aos respectivos titulares, a seguinte ordem de 

critérios: 

 

a)  Menor antiguidade no posto de trabalho; 

b) Menor antiguidade na categoria profissional; 

c) Classe inferior da mesma categoria profissional; 

d) Menor antiguidade na empresa. 

 

Artigo 375.º 

Requisitos de despedimento por inadaptação 

 

d) Não exista na empresa outro posto de trabalho disponível e compatível com a 
qualificação profissional do trabalhador; 
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Lei n.º 23/2012 de 25 de junho 

Procede à terceira alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 
7/2009, de 12 de fevereiro 

 

Artigo 368.º 

Requisitos de despedimento por extinção de posto de trabalho 

 

2 — Havendo, na secção ou estrutura equivalente uma pluralidade de postos de trabalho 

de conteúdo funcional idêntico, para determinação do posto de trabalho a extinguir, cabe 

ao empregador definir, por referência aos respetivos titulares, critérios relevantes e não 

discriminatórios face aos objetivos subjacentes à extinção do posto de trabalho. 

 

Artigo 375.º 

Requisitos de despedimento por inadaptação 

 

1 — . . . 

e) (Revogada.) 
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Proposta de Lei n.º 207/XII 

Cessação do contrato de trabalho por extinção de posto de trabalho   

Artigo 368.º 

Havendo na secção ou estrutura equivalente, uma pluralidade de postos de trabalho de 

conteúdo funcional idêntico, para determinação do posto de trabalho a extinguir a 

decisão do empregador deve observar, por referência aos respetivos titulares, a seguinte 

ordem de critérios relevantes e não discriminatórios: 

 

a) Pior avaliação de desempenho, com parâmetros previamente conhecidos pelo 

trabalhador; 

b) Menores habilitações académicas e profissionais; 

c) Maior onerosidade pela manutenção do vínculo laboral do trabalhador para a 

empresa; 

d) Menor experiência na função; 

e) Menor antiguidade na empresa. 

Artigo 375.º 

1 […]: 

d) Não exista na empresa outro posto de trabalho disponível e compatível com a 
categoria profissional do trabalhador;  
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Proposta estratégica 

            A UGT aprovou no XII Congresso, realizado em Abril de 2013, um conjunto de 

medidas para a negociação colectiva. 

 

            Confirmou no documento de Política Reivindicativa, sufragado no Secretariado 

Nacional de 26 de Setembro de 2013, o que pretende para o relançamento da 

negociação colectiva e para uma mudança de ciclo nas relações colectivas de trabalho, 

passando do diagnóstico a uma situação de propositura. 

 

i) Estabelecimento de um acordo ou compromisso bilateral com as confederações 

patronais no qual se conheça a dimensão das matérias negociáveis, incluindo a 

actualização da retribuição mínima mensal garantida (RMMG). Será sempre 

preferível uma resolução nacional em ambiente de concertação social. 

 

i) Revogação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2012. Sem 

convenções  sectoriais a negociação colectiva fica reduzida  a uma abrangência 

mínima, aumentando a segmentação do trabalho e a desregulação dos sectores 
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Proposta estratégica 

iii) Para as empresas, sectores e trabalhadores é fundamental a utilização da faculdade 

legal de introduzir nas convenções sectoriais, de âmbito nacional, distrital e 

concelhio, as matérias que podem ser negociadas e modificadas, ao nível da 

empresa, já que não é possível descentralizar de outra forma a negociação colectiva. 

 

 A exigência da representatividade estabelecida pela Resolução do Conselho de Ministros 

para a emissão de portarias de extensão, se fosse aplicada aos órgãos de representação 

do Estado teria impedido a eleição do Presidente da República, do Governo e da maioria 

dos presidentes das autarquias.  

  

Não há obrigatoriedade de voto, é certo, mas também no que respeita às associações 

patronais e sindicais não há obrigatoriedade de filiação. Pode-se governar em minoria 

para o universo dos cidadãos mas não se pode estabelecer condições mínimas 

para um sector de actividade. 
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A CONVENÇÃO COLECTIVA NEGOCIAL 
 

 

• É o mais importante instrumento de regulamentação colectiva de trabalho (IRCT) 

obtido através de um ou de uma . 

 

• É um suporte de natureza jurídica que envolve um conjunto interdisciplinar de 

matérias visando a regulação das relações colectivas de trabalho. 

 

• A convenção colectiva negocial foi desde sempre utilizada como meio para aproximar o 

trabalhador do sindicato e a organização sindical do trabalhador.  
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A MOBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES NO QUADRO DA 
NEGOCIAÇÃO COLECTIVA 

 

PRINCÍPIOS DA APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES NEGOCIAIS 

 

 

 

 A convenção abrange trabalhadores e empregadores filiados em associações 

celebrantes no início do processo negocial, bem como os que nelas se filiem durante 

a vigência da mesma. 

 

 Caso o trabalhador, o empregador ou a associação em que algum deles esteja 

inscrito se desfilie de entidade celebrante, a convenção continua a aplicar-se até ao 

final do prazo de vigência que dela constar ou, não prevendo prazo de vigência, 

durante um ano ou, em qualquer caso, até à entrada em vigor de convenção que a 

reveja. 
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A MOBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES NO QUADRO DA 
NEGOCIAÇÃO COLECTIVA 

A convenção colectiva deve regular (artigo 492.º do Código do Trabalho/2009): 

  

…As acções de formação profissional, tendo presentes as necessidades do trabalhador e do 
empregador; 

  

CONJUNTO DE TEMAS RETIRADOS DA NEGOCIAÇÃO COLECTIVA 
 

• Direito individual à formação; 

• Carreira profissional; 

• Formação qualificante; 

• Formação por iniciativa do trabalhador; 

• Formação à distância; 

• Promoção activa da formação; 

• Planos anuais e plurianuais de formação; 

• Relatório sobre a formação; 

• Informação e consulta; 

• Reconhecimento activo das qualificações adquiridas pela via da formação; 

• Formação pós-básica. 
 

 

APROXIMAÇÃO À EMPRESA E À SINDICALIZAÇÃO  

 

O sindicato no papel de mediador e facilitador da formação profissional. 
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A MOBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES NO QUADRO DA 
NEGOCIAÇÃO COLECTIVA 

A convenção colectiva deve regular (artigo 492.º do Código do Trabalho/2009: 

 …As condições de prestação do trabalho relativas à segurança e saúde 
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 Todo(a)s os trabalhadore(a)s têm direito à prestação de trabalho em condições de 

segurança e de proteção da saúde asseguradas, independentemente do vínculo 

contratual, pelo empregador;   

 Contemplar na negociação colectiva questões relativas ao consumo de álcool e 

drogas como um problema de saúde, a tratar no âmbito das políticas de prevenção de 

riscos profissionais e dos programas de saúde, designadamente. 

 
APROXIMAÇÃO À EMPRESA E À SINDICALIZAÇÃO  

 

O(a)s representantes para a Segurança, Saúde no Trabalho são eleitos pelos 

trabalhadores por voto directo e secreto.  

O representante dos trabalhadores SST é o trabalhador eleito nos termos da *Lei  

para defender os direitos do(a)s trabalhadore(a)s nos domínios da segurança e saúde 

no trabalho  

(* Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro e alterações posteriores ) 



A MOBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES NO QUADRO DA 
NEGOCIAÇÃO COLECTIVA 

A convenção colectiva deve regular (artigo 492.º do Código do Trabalho/2009: 

…Medidas que visem a efectiva aplicação do princípio da igualdade e não 
discriminação 

 

 Igualdade de tratamento no processo de admissão, carreira profissional, retribuição e 

outros benefícios económicos; 

 Adaptação dos postos de trabalho; 

 Articulação entre a vida profissional e familiar; 

 Parentalidade, etc. 

 

APROXIMAÇÃO À EMPRESA E À SINDICALIZAÇÃO 

 

 Actualizar o clausulado em função da legislação;  

 Introduzir a conciliação e a partilha – a mais valia para as empresas  

 Apostar numa estratégia que lhes traz benefícios e vantagens competitivas, enquanto 

organizações compostas por mulheres e por homens. 
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A MOBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES NO QUADRO DA 
NEGOCIAÇÃO COLECTIVA 

APROXIMAÇÃO À EMPRESA E À SINDICALIZAÇÃO (continuação) 

 

 Organização do tempo de trabalho; 

 Protocolos com entidades exteriores à organização e/ou apoio financeiro para pagamento de 

serviços de acolhimento, educação e saúde e bem-estar (ex.: subsídios para acolhimento de 

idosos, crianças e pessoas com deficiência, apoio domiciliário, centros de dia, seguros de saúde, 

bolsas de estudo, pagamento de livros, ticket-infância, ludoteca e ginásio); 

 Divulgação dos recursos existentes na área geográfica da organização e/ou da residência 

que facilitem a conciliação (ex.: creches, lares de idosos); 

  Incentivo a uma participação activa dos trabalhadores e das trabalhadoras nos domínios da 

conciliação da vida pessoal e familiar com a vida profissional, da protecção da parentalidade e da 

igualdade de género, nomeadamente na identificação de problemas e necessidades existentes e 

apresentação de sugestões; 

 Divulgação sindical , em local apropriado, da informação relativa aos direitos e deveres dos 

trabalhadores e das trabalhadoras, em matéria de conciliação entre a vida profissional, familiar e 

pessoal, proteção da parentalidade e igualdade de género 
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A MOBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES NO QUADRO DA 
NEGOCIAÇÃO COLECTIVA 

A convenção colectiva deve regular (artigo 492.º do Código do Trabalho/2009 

 

…Outros direitos e deveres dos trabalhadores e dos empregadores, nomeadamente 

retribuição base para todas as profissões e categorias profissionais; 

 
 Retribuição base; 

 
 Prestações regulares e periódicas 

 

Diuturnidades; 

Isenção do horário de trabalho; 

Trabalho suplementar; 

trabalho nocturno, etc. 
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APROXIMAÇÃO À EMPRESA E À SINDICALIZAÇÃO 
 

Se a retribuição é sempre importante, a por dois 

motivos: i) ; ii) 

. 



Grupo de Trabalho da Negociação Colectiva 

Obrigado pela atenção 
 
 

OBRIGADO JOSÉ FRADE 
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