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 17 de maio de 2011 - Memorando de Entendimento  

 

 18 de janeiro de 2012 - Compromisso para o Crescimento  

 

 25 de junho de 2012 - Aprovação da Lei 23/2012  

 

 12 de julho de 2012 - Pedido de fiscalização abstrata da 
constitucionalidade  

 

 1 de agosto de 2012 - Entrada em vigor da Lei 23/2012  

 

 20 de setembro de 2013 - Decisão do Tribunal Constitucional  

 

 24 de outubro de 2013 – Publicação do acórdão do TC  
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ENQUADRAMENTO – INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS 
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 Código do Trabalho - Lei n.º 7/2009 de 12 de Fevereiro (art. 500.º) 
 

 
-Declaração de vontade de fazer cessar um negócio jurídico bilateral.  
 
 

-Nas convenções colectivas é a declaração recipienda de vontade de uma das partes que revela a 
intenção de rever ou extinguir a convenção anterior. 
 
 
«qualquer das partes podem denunciar a CC mediante comunicação escrita dirigida à outra parte, 
desde que acompanhada de proposta negocial global.»  
 
 
O processo de negociação de revisão com ou sem denúncia da convenção: 
 
- O outorgante pode querer que a convenção cesse os seus efeitos se não for possível celebrar 
nova convenção – neste caso, a proposta negocial necessita de ser acompanhada da denúncia da 
convenção; 
 
- Pode contudo, o outorgante iniciar o processo negocial de revisão da convenção, mas não 
pretender que a mesma deixe de vigorar se entretanto não for celebrada nova convenção – aqui 
torna-se desnecessária a invocação da denúncia.  
 
 
-   
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Quanto ao destinatário da proposta de revisão, duas situações são possíveis: 

 

- Se o autor da proposta denunciar a convenção o destinatário deve negociar e, se não houver acordo, a 

convenção cessará os seus efeitos.  

 

- Ainda que o destinatário não queira que a convenção cesse na falta de acordo, a vontade do autor da 

proposta expressa na denúncia prevalece, colocando o destinatário em posição de sujeição face à denúncia 

do autor com vista à cessação dos efeitos da convenção. 

  

 

- Inversamente, se o autor da proposta não denunciar a convenção, o destinatário continua vinculado ao 

dever de negociar, mas se não houver acordo, a convenção não caduca. 

 

- O destinatário, enquanto outorgante da convenção, também a pode denunciar e, uma vez que o autor da 

proposta não denunciou a convenção, pode o destinatário fazê-lo, com a ressalva de que lhe não é 

aplicável a obrigatoriedade da denúncia ser acompanhada de uma proposta negocial . 
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CADUCIDADE – 2003 

 

- «Acabar com a perpetuação da vigencia das convenções colectivas, com as 

chamadas cláuslas de eternização» 

 

 

- «promover a regulação contratual colectiva» 

- «Renovar os conteúdos das convenções colectivas» 
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1. Convenção Colectiva vigora pelo prazo que dela constar ou, se não o regular, 

por períodos renováveis de um ano. 

 

2. A cláusula de convenção que faça depender a cessação da sua vigência, de 

substituição por outro instrumento, caduca decorridos 5 anos sobre: 

  -  a última publicação integral da convenção,  

  -  a denúncia da convenção  

  - a proposta de revisão da convenção que inclua a revisão da  

  referida cláusula. 

 

Ora, a aposição destas cláusulas nos IRCT continuam a ser válidas, mas com 

uma limitação temporal de 5 anos, findo o prazo a convenção caduca.  

Ultrapassados os prazos de vigência e renovação da vigência – a lei regula a 

admissibilidade das convenções colectivas continuarem em vigor – a 

sobrevigência. 

 

O regime previsto no art. 501.º do CT é supletivo, uma vez que só se aplica em 

«caso de convenção que não regule a sua renovação» 
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Assim, do regime legal resulta que:  

 

1. Havendo denúncia, a convenção mantém -se em regime de sobrevigência 

durante o período em que decorra a negociação, incluindo conciliação, mediação 

ou arbitragem voluntária, ou no mínimo durante 18 meses. 

 

2. Decorrido o período referido, a convenção mantém-se em vigor durante 60 dias 

após qualquer das partes comunicar ao ministério responsável pela área laboral e 

à outra parte que o processo de negociação terminou sem acordo, após o que 

caduca. 

 

3. As partes podem acordar, durante o período de sobrevigência, a prorrogação 

da vigência da convenção por um período determinado, ficando o acordo sujeito a 

depósito e publicação. 

 

  

8 

 

 

DENÚNCIA , CADUCIDADE E SOBREVIGÊNCIA  

  

28-02-2014 



 

 - Na ausência de acordo mantêm-se os efeitos os já produzidos pela 
convenção nos contratos de trabalho no que respeita: 

  -  a retribuição do trabalhador,  

  -  categoria e respectiva definição,  

  -  duração do tempo de trabalho 

  - regimes de protecção social cujos benefícios sejam 
substitutivos dos  segurados pelo regime geral de segurança 
social ou com protocolo de  substituição do Serviço Nacional de 
Saúde.  

  

 Para além destes, mantém-se os direitos e garantias que decorrem do 
estatuto da lei – art. 129.º do CT. 

  

   

 - Efectivamente, um dos grandes desafios continua a ser o combate 
aos vazios negociais que continuam a abranger muitos trabalhadores 
através do desenvolvimento de todos os mecanismos necessários e 
exigindo boa fé negocial por parte dos empregadores. 
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 - Cessação da vigência da Convenção colectiva 
- A cessação da convenção colectiva está sujeita a depósito e deve ser publicada 
no Boletim de Trabalho e Emprego (BTE). 
- O CT determina que o serviço competente do ministério responsável pela área 
laboral  procede à publicação no BTE de aviso sobre a data de cessação da 
vigência da convenção colectiva. 
 
A cessação da vigência da convenção depende de: 

a) ser aplicável o regime legal de sobrevigência e caducidade (art. 501.º); 
b) a convenção ter sido denunciada (art. 500.º n.º 1); 
c) decurso do prazo legal de sobrevigência  sem que tenha entrado em vigor 

nova convenção colectiva ou decisão arbitral. 
 

A publicação do aviso decorre da necessidade de segurança e ordem 
jurídica e destina-se a informar que a convenção cessou  a sua vigência e a 
data em que o efeito ocorreu, já que neste caso, os efeitos determinantes da 
cessação não são do conhecimento geral.  
 
O aviso não é constitutivo do efeito jurídico, porque a cessação da vigência 
não depende do aviso – como resulta deste indicar a data em que o efeito já 
ocorreu – e, inversamente, se o aviso declarar erradamente que a 
convenção cessou a vigência, nem por isso deixa de vigorar. 
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BTE CESSAÇÃO DE CONVENÇÕES 2005 / 2013 

  46/2005  AICR—Assoc. dos Industriais de Cordoaria e Redes e o SINDETEX 

  48/2005 FAPEL—Assoc. Portuguesa de Fabricantes de Papel e Cartão e a Federação Portuguesa dos Sind. das Ind. de Celulose, Papel, Gráfica e Imprensa e outros 

  5/ 2006 ATP—Assoc. Têxtil e Vestuário de Portugal e outras e o SINDETEX 

  32/2006 Associação Comercial, Industrial e Serviços de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão e outras e o CESP 

  25/2007 

Associação Portuguesa da Indústria de Cerâmica e a Federação dos Trabalhadores das Indústrias Cerâmica, Vidreira, Extractiva, Energia e Química  

Associação Portuguesa da Indústria de Cerâmica e a Federação dos Sindicatos das Indústrias de Cerâmica, Cimento e Vidro de Portugal e outros 

Associação Portuguesa da Indústria de Cerâmica e a Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços e outra (administrativos) . 

Associação Portuguesa da Indústria de Cerâmica e a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores de Serviços e outro (administrativos) 

Associação Portuguesa da Indústria de Cerâmica e o Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Serviços e Comércio (administrativos) 

  2/2008 
ASSIMAGRA — Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos e Ramos Afins e a Federação Nacional dos Sindicatos da Construção, Madeiras, 
Mármores e Materiais de Construção e outros 

  12/ 2008 Associação Portuguesa das Indústrias Mineiras e a Federação dos Sindicatos da Metalurgia, Metalomecânica e Minas de Portugal e outros 

  6/ 2009 Correios de Portugal, S. A., e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações e outros 

  8/ 2009 ANIPC — Associação Nacional dos Industriais de Produtos de Cimento e a FETESE 

  9/ 2009 
Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras do Papel e a Federação dos Trabalhadores das Indústrias Cerâmica, Vidreira, Extractiva, 
Energia e Química e outros 

  14/2009 

AIMMAP — Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal e o SIMA  

AIMMAP — Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal e o SINDEL 

FENAME — Federação Nacional do Metal e o SIMA 

  15/2009 
AIMMAP — Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal e a FEQUIMETAL 

ANIMEE — Associação Nacional dos Industriais de Material Eléctrico e Electrónico e o Sindicato dos Electricistas do Norte e outros 

  21/ 2009 
Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) e a FETESE 

Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) e  SITESC 

  29/ 2009 

AIC — Associação Industrial de Cristalaria e a Federação dos Sindicatos das Indústrias de Cerâmica, Cimento e Vidro de Portugal e outra 

AIC — Associação Industrial de Cristalaria e o CESP 

AIC — Associação Industrial de Cristalaria e a FETICEQ e a FETESE 

  41/ 2009 CCT para as Indústrias Químicas 

  42/ 2009 Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares (ADIPA) e outras e a FEPCES e outros 
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Acórdão do Tribunal Constitucional – impactos  



 

Pedido de fiscalização 

Sobreposição da lei aos instrumentos de regulamentação coletiva 

de trabalho (IRCT):  

 

•Nulidade das disposições de IRCTs anteriores a 1 de agosto de 2012 

que prevejam montantes/critérios de compensação (devidas em virtude 

de despedimento) que resultem num valor superior ao legal;  

 

•Nulidade das disposições de IRCTs anteriores a 1 de agosto de 2012 

que versem sobre descanso compensatório por trabalho suplementar 

prestado em dia útil, dia de descanso semanal complementar ou dia 

feriado;  

 

•Redução, até 3 dias, da majoração das férias prevista nos IRCTs 

posteriores a 1 de dezembro de 2003 e anteriores a 1 de agosto de 2012;  
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Acórdão do Tribunal Constitucional – impactos  



Pedido de fiscalização  

 
 

•Suspensão, durante 2 anos, das disposições de IRCTs que prevejam 

pagamentos de trabalho suplementar ou trabalho normal em dia feriado 

superiores às novas regras;  

 

 

 

 

 

•Decorrido este prazo de 2 anos sem que estas cláusulas tenham sido 

alteradas, montantes aí previstos são reduzidos para metade, não podendo, 

porém, ser inferiores aos limites legais.  

 

 

•Violação do direito de contratação coletiva e proteção da confiança  

28-02-2014 15 

 

Acórdão do Tribunal Constitucional – impactos  



 

Normas declaradas inconstitucionais  
 

•Nulidade das disposições de IRCTs anteriores a 1 de agosto de 2012 

que versem sobre descanso compensatório por trabalho suplementar 

prestado em dia útil, dia de descanso semanal complementar ou dia 

feriado;  

 

•Redução, até 3 dias, da majoração das férias prevista nos IRCTs 

posteriores a 1 de dezembro de 2003 e anteriores a 1 de agosto de 

2012;  

 

•A partir de 1 de agosto de 2014, redução automática, para metade, dos 

montantes previstos nos IRCTs a propósito do acréscimo devido a título 

de trabalho suplementar ou trabalho normal prestado em dia feriado, 

quando superiores aos limites do Código do Trabalho e desde que o 

IRCT não tenha sido alterado nestas matérias.  
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Acórdão do Tribunal Constitucional – impactos  



Efeitos da decisão do TC  

 
•Declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral produz 

efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional;  

 

•Determina a repristinação das normas que tenham sido revogadas;  

 

•Quando a segurança jurídica, razões de equidade ou interesse público de 

excecional relevo, que deverá ser fundamentado, o exigirem, o TC poderá 

fixar os efeitos da inconstitucionalidade com alcance mais restrito. 

  

•TC não fixou quaisquer limites!  
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Acórdão do Tribunal Constitucional – impactos  



Efeitos da decisão do TC  

 
Quanto às regras sobre descanso compensatório e majoração de férias 

previstas em IRCTs:  

 

-Estas disposições continuam em vigor, portanto, os empregadores 

estão obrigados a:  

 

conceder o descanso compensatório; e  

 

atribuir a majoração dos dias de férias, desde que 

reunidos os respetivos pressupostos.  
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Efeitos da decisão do TC  

 
Quanto às regras sobre pagamento de trabalho suplementar previstas 

em IRCTs:  

 

encontram-se suspensas até 31 de julho de 2014;  

 

a partir de 1 de agosto de 2014 voltarão a entrar em vigor;  

 

 

Os empregadores obrigados a pagar os acréscimos 

remuneratórios devidos pela prestação de trabalho 

suplementar, previstos em IRCTs, a partir de 1 de agosto de 

2014.  
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PARA REFLEXÃO … 



 

 

- Estudo sobre a sobrevigência  - memorando  

 

- Confederações patronais querem alterar as regras de 

pagamennto do trabalho suplementar  

 

A partir de 1 de agosto de 2014 – os valores previstos em 

IRCT são repostos  

 

Caducidade – total desregulação das relações laborais – 

enfraquecimento da intervenção sindical  

 

A negociação sectorial  - em 10 anos os números falam 

por si  

28-02-2014 21 

Pistas para reflexão  



 

 

Pugnar pelo Centro tripartido de relações laborais  

 

Desbloqueamento das convenções colectivas através de 

um acordo global com as confederações patronais , a 

nível bilateral  

 

Negociar matérias com a duração e organização do 

tempo de trabalho , a parentalidade  

 

Reclamar o aumento do salário mínimo  
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Pistas para reflexão  



 

Obrigada pela atenção! 
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