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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

O Projeto de Lei n.º 234/XIII (1.ª) (BE) deu entrada a 13 de maio de 2016 e foi admitido a 17 de maio. Foi 

anunciado na sessão plenária de 19 de maio, tendo baixado na generalidade à Comissão de Trabalho e 

Segurança Social (10.ª). Foi designada autora do parecer a Senhora Deputada Wanda Guimarães (PS) em 15 

de junho de 2016. 

Uma vez que a iniciativa versa sobre legislação laboral, a mesma foi colocada em apreciação pública de 17 de 

junho a 17 de julho de 2016, nos termos do artigo 134.º do RAR, para os efeitos da alínea d) do n.º 5 do artigo 

54.º e da alínea a) do n.º 2 do artigo 56.º da Constituição, tendo sido publicada na Separata n.º 30/XIII/1, DAR, 

de 17 de junho de 2016, em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 134.º do RAR. 

De acordo com a respetiva exposição de motivos, O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem-se oposto, 

desde 2009, a um Código do Trabalho que degradou as relações de trabalho, designadamente por prever a 

caducidade das convenções coletivas sem assegurar a sua substituição, o que arrasa a dimensão e 

representação coletiva das relações de trabalho. 

No novo ciclo político, é prioritário corrigir um dos aspetos mais conservadores das reformas laborais e 

reforçar a negociação coletiva, nomeadamente quanto à reposição do tratamento mais favorável para o 

trabalhador (objeto de uma outra iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda) e quanto ao fim da caducidade 

das convenções coletivas de trabalho. Para isso, é preciso intervir em dois sentidos: permitir a manutenção 

dos direitos dos trabalhadores, até nova convenção; e revogar a Lei n.º 55/2014, de 25 de agosto, que prevê a 

diminuição dos prazos de vigência, sobrevigência e caducidade das convenções coletivas, bem como a 

possibilidade da sua suspensão temporária. É a estes dois objetivos que o presente projeto de lei responde. 

De facto, esta iniciativa visa alterar os artigos 486.º, 493.º, 499.º, 500.º, 501.º, 502.º e 505.º do Código do 

Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e revogar integralmente a Lei n.º 55/2014, de 25 de 

agosto, que procedeu à sétima alteração ao Código do Trabalho. 

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.doc?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c3342716244497a4e43315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl234-XIII.doc&Inline=true
https://dre.pt/application/file/56346451
https://dre.pt/application/file/56346451
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Esta iniciativa legislativa é apresentada por dezanove Deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 

(BE), ao abrigo e nos termos da alínea b) do artigo 156.º e do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição e da alínea 

b) do n.º 1 do artigo 4.º e do artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR). 

Toma a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 119.º do RAR, encontra-se 

redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é 

precedida de uma breve exposição de motivos, pelo que cumpre os requisitos formais previstos no n.º 1 do 

artigo 124.º do RAR. De igual modo, respeita os limites à admissão de iniciativas estipulados no n.º 1 do artigo 

120.º do RAR, na medida em que não parece infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e 

define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

O projeto de lei em apreço tem um título que traduz sinteticamente o seu objeto, observando o disposto no n.º 

2 do artigo 7.º da lei formulário (Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, 

de 11 de julho), apesar de poder ser objeto de aperfeiçoamento em sede de especialidade. 

Este projeto de lei visa alterar os artigos 486.º, 493.º, 499.º, 500.º, 501.º, 502.º e 505.º do Código do Trabalho, 

aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e revogar integralmente a Lei n.º 55/2014, de 25 de agosto, 

que procede à sétima alteração ao Código do Trabalho. Ora, consultada a base Digesto (Presidência do 

Conselho de Ministros) verifica-se que a Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, foi alterada pelas seguintes leis: 

- Leis n.ºs 105/2009, de 14 de setembro, 53/2011, de 14 de outubro, 32/2012, de 25 de junho,47/2012, de 29 

de agosto, 69/2013, de 30 de agosto, 27/2014, de 8 de maio, 55/2014, de 25 de agosto, 28/2015, de 14 de 

abril, 120/2015, de 1 de setembro, 8/2016, de 1 de abril, e 28/2016, de 23 de agosto, constituindo esta, em 

caso de aprovação, a sua décima segunda alteração. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, ”Os diplomas que alterem outros devem indicar o número de 

ordem da alteração e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a 

essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas”. Assim, o título deve fazer menção ao diploma que 

altera, bem como ao número de ordem da alteração introduzida, devendo ainda, por razões informativas, 

referir que revoga a Lei n.º 55/2014, de 25 de agosto, uma vez que “as vicissitudes que afetem globalmente 

um ato normativo devem ser identificadas no título, o que ocorre, por exemplo, em atos de suspensão ou em 

revogações expressas de todo um outro ato”1.. Face ao exposto, sugere-se o seguinte título: 

”Defende a contratação coletiva, procedendo à décima segunda alteração ao Código do Trabalho, aprovado 

em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e revogando a Lei n.º55/2014, de 25 de agosto”. 

                                                           
1 Duarte, David et al (2002), Legística. Coimbra, Almedina, pág. 203. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://dre.pt/application/file/a/234257
https://dre.pt/application/file/a/25346100
https://dre.pt/application/file/a/25346100
https://dre.pt/application/file/56346451
https://dre.pt/application/file/a/489893
https://dre.pt/application/file/a/489893
https://dre.pt/application/file/a/178460
https://dre.pt/application/file/a/174657
https://dre.pt/application/file/a/174657
https://dre.pt/application/file/a/499579
https://dre.pt/application/file/a/25343847
https://dre.pt/application/file/a/56346451
https://dre.pt/application/file/a/66970828
https://dre.pt/application/file/a/66970828
https://dre.pt/application/file/a/70144395
https://dre.pt/application/file/74018009
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/75170436/details/maximized?p_auth=Po9RYKsH&types=SERIEI&search=Pesquisar&numero=28%2F2016
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Acresce que, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da lei formulário, deve proceder-se à republicação 

integral dos diplomas que revistam a forma de lei sempre que existam mais de três alterações ao ato 

legislativo em vigor, salvo se se tratar de Códigos, ou se some mais alterações que abranjam mais de 20% do 

articulado do ato legislativo em vigor. Estando em causa a alteração de um código, não resulta obrigatória a 

republicação neste caso. 

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei e deverá ser objeto de publicação na 1.ª série 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário. 

Quanto à entrada em vigor, o artigo 4.º da iniciativa estipula que ”A presente lei em vigor 30 dias após a sua 

publicação”, pelo que se encontra em conformidade com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, que 

prevê que os atos legislativos “entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início da 

vigência verificar-se no próprio dia da publicação”. 

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões em 

face da lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes 

A Constituição confere competência às associações sindicais para exercerem o direito de contratação coletiva, 

o qual é garantido nos termos da lei. Por sua vez, a lei estabelece as regras respeitantes à legitimidade para a 

celebração das convenções coletivas de trabalho, bem como à eficácia das respetivas normas (n.ºs 3 e 4 do 

artigo 56.º). 

 

Os Profs. Doutores Jorge Miranda e Rui Medeiros sustentam que “embora a Constituição atribua às 

associações sindicais a competência para o exercício do direito de contratação coletiva, ela devolve ao 

legislador a tarefa de delimitação do mesmo direito, aqui lhe reconhecendo uma ampla liberdade constitutiva 

(Acórdão n.º 94/92 – cfr. ainda Acórdãos n.º 581/95 e 391/04). A norma que consagra o direito de contratação 

coletiva é, pois, uma norma aberta, incompleta. (…) O direito de contratação coletiva não impede o 

estabelecimento de normas legais imperativas, tanto mais que a inderrogabilidade dos regimes legais – que 

visa frequentemente proteger os próprios interesses dos trabalhadores – pode estar também associada a 

razões de ordem pública que ultrapassam os interesses particulares do trabalhador (Acórdão n.º 94/92)”2. 

 

                                                           
2 MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, 2ª edição, Coimbra Editora, pág. 1119. 

http://www.parlamento.pt/LEGISLACAO/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art56
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19920094.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19950581.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20040391.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19920094.html


 
Nota Técnica 

 

Projeto de Lei n.º 234/XIII (1.ª) (BE) 

Comissão de Trabalho e Segurança Social (10.ª) 

5 

Em matéria de convenção coletiva os citados autores referem que “a lei pode impor limites à vigência de uma 

convenção coletiva. Em particular, no Acórdão n.º 306/03, a maioria dos juízes do Tribunal Constitucional 

considerou que a autonomia das partes, fundamento da contratação coletiva, legitima um regime legal que 

repudie a imposição ao empregador, por vontade unilateral das associações sindicais, da perpetuação de uma 

vinculação não desejada a uma convenção coletiva cuja vigência normal já terminou, desde que os limites à 

sobrevigência da convenção se mostrem conformes ao princípio da proporcionalidade. Naturalmente, se se 

pensasse apenas, numa perspetiva unilateral de otimização do direito de contratação coletiva, impor-se-ia uma 

atuação positiva do legislador no sentido de fomentar a contratação coletiva, alargar ao máximo o seu âmbito 

de proteção, manter a contratação vigente e evitar o alastramento de vazios de regulamentação. Todavia, na 

ponderação de outros direitos e interesses constitucionalmente protegidos, designadamente da liberdade de 

empresa e da autonomia privada do empregador, pode a lei introduzir limites à sobrevigência”3. 

 

No início da XII Legislatura, o Governo,4 propôs aos Parceiros Sociais encetarem uma discussão em sede de 

concertação social visando a possibilidade de um compromisso na área da competitividade, crescimento e 

emprego. O Governo e os Parceiros Sociais entendiam que “deviam ser prosseguidas reformas na área 

laboral, tendo em linha de conta o Acordo Tripartido5, de 22 de março de 2011, bem como o Memorando de 

Entendimento, celebrado em maio de 2011 entre o Estado Português e a Comissão Europeia, o Fundo 

Monetário Internacional e o Banco Central Europeu”. As medidas consagradas nestes documentos envolvem 

aspetos importantes da legislação laboral, designadamente em matéria de despedimento por motivos 

objetivos, de flexibilização do tempo de trabalho, promoção da competitividade e ainda ao nível da contratação 

coletiva. 

 

Face ao exposto, foi celebrado no dia 18 de janeiro de 2012, o Compromisso para o Crescimento, 

Competitividade e Emprego. Neste Compromisso, o Governo e os Parceiros Sociais comprometeram-se a 

dinamizar a negociação coletiva, “reconhecendo que a contratação coletiva é um instrumento fundamental de 

regulamentação das relações de trabalho e de regulamentação económica e social, sendo de interesse mútuo 

para as empresas e os trabalhadores. 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. As Partes Subscritoras entendem que a 

negociação coletiva constitui um fator essencial de desenvolvimento das relações laborais, que deve ser 

valorizado e promovido. Com efeito, pretende-se estabelecer um nível máximo de aproximação das decisões 

dos seus próprios destinatários, contribuindo para a adequação do seu conteúdo ao caso concreto”. 

                                                           
3 MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, 2ª edição, Coimbra Editora, pág. 1122. 
4 Cfr. XIX Governo Constitucional. 
5 Cfr. Acordo Tripartido para a Competitividade e Emprego subscrito em 22 de março de 2011 pelo XVIII Governo 

Constitucional e pela maioria dos Parceiros Sociais - CCP – Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, CIP – 

Confederação Empresarial de Portugal, CTP – Confederação do Turismo Português e UGT – União Geral de 

Trabalhadores. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030306.html
http://www.ces.pt/download/719/AcordoTripCompetEmprego.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/371372/mou_pt_20110517.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/371372/mou_pt_20110517.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/424132/compromisso_crescimento_competitividade_emprego.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/424132/compromisso_crescimento_competitividade_emprego.pdf
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo.aspx
http://www.ces.pt/download/719/AcordoTripCompetEmprego.pdf
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-constitucionais/gc18.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-constitucionais/gc18.aspx
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Nesta sequência, o Governo apresentou à Assembleia da República a Proposta de Lei n.º 46/XII/1.ª, dando 

origem à Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, que procede à terceira alteração ao Código do Trabalho – CT 2009, 

aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. De acordo com esta proposta de lei, o Governo defende que 

com a “presente revisão revela-se primordial para proporcionar aos trabalhadores, principais destinatários da 

legislação laboral, um mercado de trabalho com mais e diversificadas oportunidades. Concomitantemente, 

pretende-se possibilitar um maior dinamismo às empresas, permitindo-lhes enfrentar de forma eficaz os novos 

desafios económicos com que as mesmas se deparam. As soluções consagradas resultam de um amplo 

entendimento obtido em sede de Concertação Social, sede na qual se procuraram os equilíbrios essenciais à 

tutela dos trabalhadores e à flexibilidade das empresas”. (…) “O Governo envidou todos os esforços com vista 

a alcançar um acordo social abrangente com os parceiros sociais, com vista à implementação de um conjunto 

de políticas direcionadas ao Crescimento, Competitividade e Emprego e, bem assim, ao cumprimento dos 

compromissos assumidos no Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política 

Económica, de 17 de maio de 2011, garantindo, concomitantemente, a coesão social necessária à respetiva 

concretização”. 

 

Ainda de acordo com a exposição de motivos da referida proposta de lei a “modificação do Código do Trabalho 

apresenta-se como medida necessária e adequada ao prosseguimento dos seguintes objetivos: 

a) Melhorar a legislação laboral quer através da sua atualização e sistematização, quer mediante a 

agilização de procedimentos; 

b) Promover a flexibilidade interna das empresas; 

c) Promover a contratação coletiva”. 

 

Com a publicação da aludida Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, que procede à terceira alteração ao Código do 

Trabalho, um grupo de vinte e quatro Deputados à Assembleia da República veio requerer, ao abrigo do 

disposto no artigo 281.º, n.º 2, alínea f), da Constituição da República Portuguesa, a declaração de 

inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas contidas no Código do Trabalho, na redação 

dada pela Lei n.º 23/2012, de 25 de junho. Assim, foi publicado o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

602/2013 que declara: a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas do artigo 368.º, n.ºs 2 e 

4, do Código do Trabalho, com a redação dada pela Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, por violação da proibição 

de despedimentos sem justa causa consagrada no artigo 53.º da Constituição; a inconstitucionalidade, com 

força obrigatória geral, da norma do artigo 9.º, n.º 2, da Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, na parte em que 

procedeu à revogação da alínea d) do n.º 1 do artigo 375.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 

7/2009, de 12 de fevereiro, por violação da proibição de despedimentos sem justa causa consagrada no artigo 

53.º da Constituição; a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma do artigo 7.º, n.ºs 2, 3 e 5, 

da Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, na parte em que se reporta às disposições de instrumentos de 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634842734e44597457456c4a4c6d527659773d3d&fich=ppl46-XII.doc&Inline=true
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/06/12100/0315803169.pdf
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_estrutura.php?tabela=leis&artigo_id=&nid=1047&nversao=&tabela=leis&so_miolo=
http://www.parlamento.pt/LEGISLACAO/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art281
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/20600/0624106296.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/20600/0624106296.pdf
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1047A0368&nid=1047&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1047A0368&nid=1047&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.parlamento.pt/LEGISLACAO/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art53
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1047A0375&nid=1047&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
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regulamentação coletiva de trabalho, por violação das disposições conjugadas dos artigos 56.º, n.ºs 3 e 4, e 

18.º, n.º 2, da Constituição. 

 

O Código do Trabalho consagra a admissibilidade de extensão de convenção coletiva através de portaria de 

extensão6 “mediante a ponderação de circunstâncias sociais e económicas que a justifiquem, nomeadamente 

a identidade ou semelhança económica e social das situações no âmbito da extensão e no instrumento a que 

se refere” (cfr. n.º 2 do artigo 514.º). Na linha do compromisso assumido no Memorando de Entendimento 

sobre as Condicionalidades de Política Económica7, o Governo define um conjunto de critérios necessários 

para a emissão de portarias de extensão, tendo em conta o disposto no n.º 2 do artigo 514.º e no artigo 515.º, 

ambos do Código do Trabalho, conforme prevê a Resolução do Conselho de Ministros nº 90/2012, de 31 de 

outubro, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/2014, de 27 de junho. 

 

O Governo assumiu, aquando da 11.ª Avaliação do Programa de Assistência Económica e Financeira8, “a 

importância de dinamizar a contratação coletiva, em diálogo com os parceiros sociais, redefinindo, os critérios 

estabelecidos para a emissão de portarias de extensão. Ora, essa redefinição deve atender à 

representatividade das micro, pequenas e médias empresas nos vários sectores de atividade, porquanto do 

Código do Trabalho também resulta a admissibilidade de extensão de convenção coletiva mediante a 

ponderação de circunstâncias sociais e económicas que a justifiquem”. 

 

Neste sentido, o Governo aprovou a mencionada Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/2014, de 27 de 

junho aditando novo critério, alternativo, para efeitos de emissão de portaria de extensão. Este diploma 

determina que, “para efeitos de emissão de portaria de extensão, deve, em alternativa, a parte empregadora 

subscritora da convenção coletiva ter ao seu serviço, pelo menos, 50% dos trabalhadores do sector de 

atividade, no âmbito geográfico, pessoal e profissional de aplicação pretendido, ou o número dos respetivos 

associados, diretamente ou através da estrutura representada, ser constituído, pelo menos, em 30% por micro, 

pequenas e médias empresas”.  

 

                                                           
6 Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do CT2009, “os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho podem ser 

negociais ou não negociais. Nestes últimos estão incluídos a portaria de extensão, a portaria de condições de trabalho e a 

decisão arbitral em processo de arbitragem obrigatória ou necessária” (n.º 4 do mesmo artigo). 
7 De acordo com a pág. 23, ponto 4.7, “definir critérios claros a serem seguidos para a extensão das convenções coletivas 

e comprometer‐se com o seu cumprimento. A representatividade das partes e as implicações da extensão das convenções 

para a posição competitiva das empresas não filiadas, terá de ser um dos critérios. A representatividade das partes será 

avaliada com base em indicadores quantitativos e qualitativos. Para este fim, o Governo encarregará o INE de efetuar um 

inquérito para coligir dados sobre a representatividade dos parceiros sociais de ambos os lados. Será elaborada uma 

proposta de lei para definição dos critérios da extensão e modalidades de implementação até ao T2‐2012”. 
8 Vd. sítio da Internet do  Banco de Portugal que disponibiliza documentação relativa ao Programa de Assistência 

Económica e Financeira. 

http://www.parlamento.pt/LEGISLACAO/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art56
http://www.parlamento.pt/LEGISLACAO/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art18
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1047A0514&nid=1047&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1047A0514&nid=1047&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1047A0515&nid=1047&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
https://dre.pt/application/conteudo/191563
https://dre.pt/application/conteudo/191563
https://dre.pt/application/file/a/25345832
https://www.bportugal.pt/list/documentacao-relativa-ao-programa-de-assistencia-economica-e-financeira
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Decorridos dois anos sobre a entrada em vigor da reforma laboral, levada a cabo, essencialmente, pela 

supracitada Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, o Governo apresentou à Assembleia da República a Proposta de 

Lei n.º 230/XII/3.ª dando origem à Lei n.º 55/2014, de 25 de agosto que procede à sétima alteração ao Código 

do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. De acordo com a exposição de motivos desta 

proposta de lei, “no âmbito da 12.ª, e última, Avaliação do Programa de Assistência Económica e Financeira, o 

Governo apresentou, como alternativa, um conjunto de medidas que visam a dinamização da contratação 

coletiva, indo ao encontro quer das preocupações dos parceiros sociais, quer dos interesses dos trabalhadores 

e empregadores.” 

 

A aludida Lei n.º 55/2014, de 25 de agosto veio, assim, alterar os artigos 501.º e 502.º do Código. Quanto ao 

artigo 501.º, reduziu de cinco para três anos o prazo de caducidade; reduziu igualmente o período mínimo de 

18 para 12 meses previsto no n.º 3; criou a suspensão da sobrevigência, impondo o prazo mínimo de 18 

meses (n.ºs 4 e 5); diminuiu de 60 para 45 dias o prazo agora previsto no nº 6; os n.ºs 5 a 9 foram 

renumerados passando a corresponder aos nºs 7 a 11, respetivamente. 

 

No âmbito das alterações introduzidas ao artigo 502.º, este prevê que, por acordo escrito entre o empregador 

e as associações sindicais outorgantes, e sem prejuízo da possibilidade de delegação, a convenção coletiva 

ou parte dela possa ser suspensa, temporariamente, em situação de crise empresarial, por motivos de 

mercado, estruturais ou tecnológicos, catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a 

atividade normal da empresa, desde que tal medida se torne indispensável para assegurar a viabilidade da 

empresa e a manutenção dos postos de trabalho (n.º 2). 

 

Saliente-se ainda que o artigo 3.º (disposição complementar) da mesma lei determina que: 

“1 - No prazo de um ano a contar da entrada em vigor da presente lei, deve ser promovida a alteração ao 

Código do Trabalho no sentido da redução dos prazos referidos nos nºs 1 e 3 do artigo 501º para, 

respetivamente, dois anos e seis meses, após avaliação positiva pelos parceiros sociais em sede de Comissão 

Permanente de Concertação Social. 

2 – Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se por avaliação positiva a que resulte do parecer 

favorável de pelo menos metade das associações sindicais e de pelo menos metade das confederações 

patronais, com assento permanente na Comissão Permanente de Concertação Social.” 

 

O regime relativo às convenções coletivas está inserido na Secção II (Celebração e conteúdo), do Capítulo II 

(Convenção coletiva), do Título III (Direito coletivo), do Livro I (Parte geral) do Código do Trabalho – CT 2009, 

aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro9, retificada pela Declaração de Retificação n.º 21/2009, de 18 

                                                           
9 Teve origem na Proposta de Lei n.º 216//X/3.ª. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38529
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38529
https://dre.pt/application/file/a/56346451
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1047A0501&nid=1047&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1047A0502&nid=1047&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_estrutura.php?tabela=leis&artigo_id=&nid=1047&nversao=&tabela=leis&so_miolo=
http://dre.pt/pdf1s/2009/02/03000/0092601029.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2009/03/05400/0170901710.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=34009
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de março, e alterada pelas Leis n.ºs 105/2009, de 14 de setembro10, 53/2011, de 14 de outubro11, 23/2012, de 

25 de junho12, 47/2012, de 29 de agosto13, Lei n.º 11/2013, de 28 de janeiro14, 69/2013, de 30 de agosto,15 

27/2014, de 8 de maio,16 55/2014, de 25 de agosto17, 28/2015, de 14 de abril18, 120/2015, de 01 de 

setembro19, 8/2016, de 1 de abril20, e 28/2016, de 23 de agosto21. 

 

A convenção coletiva de trabalho22 pode ser definida como um acordo celebrado entre instituições patronais 

(empregadores e suas associações), por um lado, e, por outro, associações representativas de trabalhadores, 

com o objetivo principal de fixar as condições de trabalho (salários, carreira profissional, férias, duração de 

trabalho, etc) que hão-de vigorar para as categorias abrangidas. As convenções coletivas de trabalho criam 

verdadeiras normas jurídicas, já que fixam condições que se impõem aos contratos individuais de trabalho. 

Nessa medida, funcionam como fonte de Direito do Trabalho (artigos 1.º e 476.º). 

 

O Estado deve promover a contratação coletiva, de modo a que as convenções coletivas sejam aplicáveis ao 

maior número de trabalhadores e empregadores (artigo 485.º). “As convenções coletivas têm-se assumido, ao 

longo dos anos, como fundamentais para a melhoria das condições de trabalho e mesmo para a melhoria das 

condições de vida dos próprios trabalhadores”23.  

 

As convenções coletivas tal como os demais instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho entram em 

vigor após a sua são publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, nos termos da lei24 (n.º 1 do artigo 519.º). 

 

No que diz respeito à vigência e renovação da convenção coletiva, o artigo 499.º dispõe que a convenção 

coletiva vigora pelo prazo ou prazos que dela constarem e renova-se nos termos nela previstos (n.º 1). 

Considera-se que a convenção, caso não preveja prazo de vigência, vigora pelo prazo de um ano25 e se 

                                                           
10 Teve origem na Proposta de Lei n.º 285/X/4.ª. 
11 Teve origem na Proposta de Lei n.º 2/XII/1.ª. 
12 Teve origem na Proposta de Lei n.º 46/XII/1.ª. 
13 Teve origem na Proposta de Lei n.º 68/XII/1.ª. 
14 Teve origem na Proposta de Lei n. 110/XII/2.ª. 
15 Teve origem na Proposta de Lei n.º 120/XII/2.ª. 
16 Teve origem na Proposta de Lei n.º 207/XII/3.ª. 
17 Teve origem na Proposta de Lei n.º 230/XII/3.ª. 
18 Teve origem no Projeto de Lei n.º 680/XII/4.ª (PS). 
19 Teve origem nos Projetos de Lei n.ºs 816/XII/4.ª (PCP), 867/XII/4.ª (PSD e CDS-PP), e 814/XII/4.ª (BE). 
20 Teve origem nos Projetos de Lei n.ºs 3/XIII/1.ª (PS), 8/XIII/1.ª (PCP), 20/XIII/1.ª (PEV), e 33/XIII/1.ª (BE). 
21 Teve origem nos Projetos de Lei n.ºs 55/XIII (BE) e 146/XIII (PS). 
22 A convenção coletiva encontra-se regulada no artigo 485.º e segs. do CT2009. 
23 Cfr. MARECOS, Diogo Vaz, Código do Trabalho Anotado, 2ª edição, Coimbra Editora, pág. 1061. 
24 A lei que regula a publicação, identificação e formulário dos diplomas é a Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada 

pelas Leis n.ºs 2/205, de 24 de janeiro, 26/2006, de 30 de junho e 42/2007, de 24 de agosto (diploma consolidado). 
25 O Dr. Bernardo da Gama Lobo Xavier defende que “as convenções coletivas têm necessariamente de possuir um 

mínimo de estabilidade, já que regem as condições de trabalho que perduram no tempo. No entanto, como 

http://dre.pt/pdf1s/2009/03/05400/0170901710.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2009/09/17800/0624706254.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/10/19800/0463604638.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/06/12100/0315803169.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/06/12100/0315803169.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/16700/0482604827.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/01/01900/0054000541.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/08/16700/0525105254.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/08800/0269602696.pdf
https://dre.pt/application/file/a/56346451
https://dre.pt/application/file/a/66970828
https://dre.pt/application/file/a/70144395
https://dre.pt/application/file/a/70144395
https://dre.pt/application/file/a/74018009
https://dre.pt/application/file/a/75171218
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1047A0001&nid=1047&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1047A0476&nid=1047&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1047A0485&nid=1047&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1047A0519&nid=1047&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1047A0499&nid=1047&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c75615668305a586776634842734d6a67314c5667755a47396a&fich=ppl285-X.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777794c56684a5353356b62324d3d&fich=ppl2-XII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777304e69315953556b755a47396a&fich=ppl46-XII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777324f43315953556b755a47396a&fich=ppl68-XII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c576c756156684a5358526c65433977634777784d54417457456c4a4c6d527659773d3d&fich=ppl110-XII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634842734d5449774c56684a5353356b62324d3d&fich=ppl120-XII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634842734d6a41334c56684a5353356b62324d3d&fich=ppl207-XII.doc&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38529
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38765
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39123
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39340
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39121
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39759
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39764
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39780
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39806
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19542
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
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renova sucessivamente por igual período (n.º 2). O princípio da autonomia coletiva permite que sejam as 

partes a acordar relativamente ao prazo de vigência da convenção coletiva, bem como aos termos em que a 

renovação se deve efetuar. 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 500.º do CT, a denúncia da convenção coletiva pode ser feita a todo o tempo. 

Não se fixa nesta norma qualquer prazo mínimo que a parte que pretende denunciar a convenção deve 

respeitar, pelo que a denúncia pode ocorrer imediatamente a seguir à convenção coletiva ter entrado em vigor. 

A denúncia de convenção coletiva para que seja válida encontra-se sujeita a dois requisitos, um deles relativo 

à forma, exigindo-se a forma escrita da comunicação, e um segundo requisito, de substância, exigindo-se que 

seja acompanhada de proposta negocial global. Havendo uma denúncia da convenção coletiva, o nº 3 do 

artigo 501.º estabelece que a convenção se mantém em regime de sobrevigência durante o período em que 

decorra a negociação, incluindo conciliação, mediação ou arbitragem voluntária, ou no mínimo durante 12 

meses. Ou seja, ainda que a denúncia seja válida, a convenção coletiva mantém-se em vigor. 

 

O artigo 501.º26, sob a epígrafe Sobrevigência e caducidade de convenção coletiva, prevê expressamente que 

a cláusula de convenção que faça depender a cessação da vigência desta da substituição por outro 

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho caduca decorridos três anos sobre a última publicação 

integral da convenção, a denúncia da convenção ou a proposta de revisão da convenção que inclua a revisão 

da referida cláusula (n.º 1). 

 

O Dr. Diogo Vaz Marecos27 defende que “o n.º 1 pretende obstar à tendencial perpetuação no tempo que as 

convenções coletivas foram votadas no passado, e que tem constituído um obstáculo à promoção da 

regulação contratual coletiva, mantendo em vigor convenções coletivas de há décadas, negociadas e 

celebradas em determinado contexto social, as quais não previram mecanismos de revisão, ou prevendo-o 

fizeram-no em termos claramente insuficientes. Na realidade e, em termos históricos, o legislador entendeu, 

no passado, que as convenções coletivas deveriam manter-se em vigor até serem substituídas por outro 

instrumento de regulamentação coletiva. Este entendimento levou frequentemente à inclusão de uma cláusula 

no texto das convenções coletivas que fazia depender a cessação dessas convenções, da substituição das 

convenções coletivas por outro instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Consequentemente 

instaurou-se um verdadeiro marasmo da contratação coletiva, receando as partes que a possibilidade de 

iniciar um procedimento com vista à celebração de um novo instrumento de regulamentação coletiva tivesse 

que resultar imperativamente na atribuição de mais direitos a um dos seus destinatários, os trabalhadores, ou 

na perda desses direitos. O marasmo surgiu assim, e na falta de consenso, como um mal menor.” 

                                                                                                                                                                                                     
autocomposição conjuntural de interesses dos parceiros numa vida económica em constante evolução, hão-de ser 

temporárias, adaptáveis e sujeitas a revisão ou até a extinção.” 
26 No Memorando de Entendimento incumbe o Governo de preparar “um estudo independente sobre a necessidade de 

redução da sobrevigência dos contratos caducados, mas não substituídos por novos (artigo 501.º do Código do Trabalho)”. 
27 Cfr. MARECOS, Diogo Vaz, Código do Trabalho Anotado, 2.ª edição, Coimbra Editora, pág. 1086. 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1047A0500&nid=1047&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1047A0501&nid=1047&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1047A0501&nid=1047&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
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 Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) enquadra o incremento da contratação coletiva 

nos artigos relativos à Política Social (Título X), prevendo ações que respeitam a diversidade das práticas 

nacionais e com vista à manutenção da capacidade concorrencial da economia da União (Artigo 151.º do 

TFUE). O papel da União é de facilitação do diálogo entre os parceiros sociais, no respeito pela sua autonomia 

(Artigo 152.º do TFUE), apoiando e complementando o papel dos Estados-Membros em vários domínios, 

incluindo a representação e defesa coletiva dos interesses dos trabalhadores (alínea f) do Artigo 153.º do 

TFUE). Ainda sobre esta matéria, o Artigo 154.º consagra o conceito de “subsidiariedade social”28, com 

consulta aos parceiros sociais (pedido de pareceres ou de recomendações) sempre que existam iniciativas 

europeias nesta área. 

Está previsto o acompanhamento desta questão pela Direção-Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão 

(DG EMPL) da Comissão Europeia. As medidas indicadas pela DG EMPL visam sobretudo promover o diálogo 

social bipartido e tripartido entre empregadores, trabalhadores e autoridades públicas. Ocorre quer ao nível 

transetorial quer dentro das comissões setoriais de diálogo social.29 O incentivo ao diálogo social é financiado 

por linhas orçamentais dirigidas para o reforço das relações industriais. Nesta matéria o Fundo Social Europeu 

prevê o apoio ao desenvolvimento de competências das organizações laborais ao nível nacional30 e o apoio a 

parcerias locais entre as partes interessadas (incluindo organizações de trabalhadores) para promoção do 

emprego e da inclusão no mercado de trabalho.31 

De referir que o procedimento de Cartão Amarelo, que resulta do processo de escrutínio conduzido pelos 

parlamentos nacionais às iniciativas legislativas europeias, nomeadamente quando são submetidos um 

número suficiente (um terço) de pareceres fundamentados em oposição à proposta por não observância do 

princípio de subsidiariedade, suscitando a sua reanálise e possível alteração ou retirada (ponto 2 do Artigo 7.º 

do Protocolo n.º 2 Anexo ao Tratado de Lisboa), foi maioritariamente despoletado por iniciativas de regulação 

do mercado laboral. Em três Cartões Amarelos apresentados desde a adoção deste mecanismo de diálogo 

político instituído em 2006, dois foram suscitados pela COM(2012)130 – Proposta de REGULAMENTO DO 

CONSELHO relativo ao exercício do direito de ação coletiva no contexto da liberdade de estabelecimento e da 

liberdade de prestação de serviços32, que foi objeto de parecer fundamentado da Assembleia da República 

(Projeto de Resolução n.º 328/XII - Aprova Parecer Fundamentado sobre a violação do Princípio da 

Subsidiariedade pela Proposta de Regulamento do Conselho relativo ao exercício do direito de ação coletiva 

no contexto da liberdade de estabelecimento e da liberdade de prestação de serviços), e mais recentemente 

                                                           
28 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=522&langId=en  
29 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&langId=en 
30 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=527&langId=en  
31 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=54&langId=en  
32 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=COM%3A2012%3A0130%3AFIN e http://www.ipex.eu/IPEXL-

WEB/dossier/document/COM20120130.do, retirada pela Comissão a 26/09/2012. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36988
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=522&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=527&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=54&langId=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=COM%3A2012%3A0130%3AFIN
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120130.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120130.do
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pela COM(2016)128 - Proposta de DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que altera a 

Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 1996, relativa ao 

destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços33, também escrutinado pela 

Assembleia da República.34 

 

 Enquadramento internacional 

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: Espanha e França. 

 

ESPANHA 

A Constituição espanhola, no seu artigo 37.º, prevê que a lei garante o direito à negociação coletiva entre os 

representantes dos trabalhadores e empresários e confere força vinculativa às convenções. 

 

O atual sistema de negociação coletiva que existe em Espanha procede fundamentalmente da regulação 

contida no Título III (artigos 82.º a 92.º) do Estatuto dos Trabalhadores, aprovado pelo Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre35, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 

 

As convenções coletivas são o resultado da negociação desenvolvida pelos representantes dos trabalhadores 

e dos empresários, constituindo a expressão do acordo livremente adotado em virtude da sua autonomia 

coletiva. 

 

No Estatuto dos Trabalhadores está prevista uma figura denominada descuelgue. Este mecanismo consiste 

num procedimento legal que permite não aplicar na empresa certas condições de trabalho previstas na 

convenção coletiva vigente, seja de setor ou de empresa. É o que a lei denomina uma medida de 

“flexissegurança” ou de “flexibilidade interna” para evitar a destruição do emprego. 

 

                                                           
33 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160128.do, em discussão no Conselho. 
34 O terceiro cartão amarelo foi suscitado pela COM(2013)0534 - Proposta de REGULAMENTO DO CONSELHO que 

institui a Procuradoria Europeia - http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20130534.do?appLng=PT, 

escrutinado pela AR http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=5279. 
35 Este diploma veio revogar o anterior Estatuto dos Trabalhadores, aprovado pelo Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 

de marzo, com a redação dada pelo Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la 

negociación colectiva, e pelo Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado 

laboral. Assim, todas as referências feitas a este Estatuto, consideram-se feitas ao atual Estatuto dos Trabalhadores, 

aprovado pelo Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre mantendo integralmente a estrutura e a redação dos 92 

artigos, salvo as disposições da parte final que são reestruturadas. 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=37&tipo=2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html#t3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html#t3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160128.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20130534.do?appLng=PT
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=5279
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.html
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/pdfs/pdfsnuev/RDL711.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2076
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html
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As convenções coletivas vinculam todos os empresários e trabalhadores incluídos no seu âmbito de aplicação, 

e durante todo o tempo da sua vigência. O artigo 82.º do Estatuto prevê a aplicação do supramencionado 

mecanismo descuelgue em particular nos salários – descuelgue salarial. Neste sentido, quando concorram 

causas económicas36, técnicas37, organizativas38 ou de produção, e por acordo entre a empresa e os 

representantes dos trabalhadores legitimados para negociar uma convenção coletiva, conforme o previsto no 

artigo 87.º.1, é possível proceder, mediante um período prévio de consultas, nos termos do artigo 41.º.4, a não 

aplicar na empresa as condições de trabalho previstas na convenção coletiva vigente, que afetem as seguintes 

matérias: 

1. Jornada de trabalho 

2. Horário e a distribuição do tempo de trabalho 

3. Regime de trabalho por turnos 

4. Sistema de remuneração e quantia salarial 

5. Sistema de trabalho e rendimento 

6. Funções quando excedam os limites respeitantes à mobilidade funcional conforme prevê o artigo 39.º 

7. Benefícios da ação protetora da segurança social 

 

Terminado o referido período de consultas, se as partes chegarem a acordo, presume-se que concorrem as 

causas justificativas acima referenciadas, e só poderá ser impugnado junto da jurisdição social caso se 

verifique fraude, dolo, coação ou abuso de poder. O acordo deve determinar com exatidão as novas condições 

de trabalho aplicadas à empresa e a sua duração, o qual deven ser comunicado à comissão paritária da 

convenção coletiva. 

 

O artigo 86.º do Estatuto prevê que sejam as partes negociadoras a acordar relativamente ao prazo de 

vigência das convenções coletivas, podendo eventualmente acordarem distintos períodos de vigência para 

cada matéria ou grupo homogéneo de matérias dentro da mesma convenção, e que durante a vigência da 

convenção coletiva, os sujeitos que reúnam os requisitos de legitimidade previstos nos artigos 87.º e 88.º do 

Estatuto, possam negociar a sua revisão. 

 

Pode suceder que as partes não deixem decorrer o período de vigência inicialmente fixado na convenção, mas 

terminado esse período de vigência e as partes não procedam à denúncia expressa da convenção, a regra 

legal é a sua prorrogação anual, conforme prevê artigo 86.º. 

                                                           
36 Quando os resultados da empresa são confrontados com uma situação económica negativa, em tais casos como a 

existência de perdas atuais ou previstas, ou a diminuição persistente. A diminuição é persistente se durante os trimestres 

consecutivos o nível de receitas ou vendas de cada trimestre é inferior ao registado no trimestre homólogo do ano anterior. 
37 Quando se produzam mudanças, no âmbito dos meios ou instrumentos de produção, como por exemplo, a substituição 

de um processo produtivo manual por um mecânico requerendo menos mão-de-obra. 
38Quando operam mudanças, no âmbito dos sistemas e métodos de trabalho do pessoal ou no modo de organizar a 

produção. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html#a82
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html#a87
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html#a41
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html#a39
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html#a86
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html#a87
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html#a88
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Decorrido um ano após a denúncia da convenção coletiva e não tendo chegado a acordo para nova 

convenção ou decisão arbitral, aquela convenção cessará a sua vigência, salvo acordo em contrário das 

partes negociadoras, aplicando-se então a convenção coletiva de âmbito superior. 

 

O citado artigo 86.º.3 prevê a figura denominada ultraactividad que consiste basicamente em manter em vigor 

uma convenção coletiva, já denunciada, enquanto não é assinado um novo acordo, mantendo-se as condições 

laborais, sociais e económicas dos trabalhadores. 

 

Nos termos do artigo 90.º, as convenções coletivas de trabalho devem revestir a forma escrita sob pena de 

nulidade. Estes instrumentos coletivos devem ser apresentados junto da autoridade laboral competente para 

efeitos de registo, no prazo de quinze dias a partir do  momento em que as partes negociadoras os assinem. 

Uma vez registado são remetidos ao órgão público competente para o seu depósito que posteriormente são 

enviados para publicação no Boletin Oficial del Estado. 

 

No quadro da negociação coletiva, foi aprovada a Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se registra y publica el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015, 

2016 y 2017. Este acordo foi subscrito pela Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

(CEOE), pela Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) e pelas 

Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras (CC.OO) e da Unión General de Trabajadores (UGT), em 

conformidade com os artigos 83.º e 90.º do supracitado Estatuto dos Trabalhadores, aprovado pelo Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

 

Este Acordo aborda o tratamento de um conjunto de matérias, nomeadamente os regimes de vigência, de 

revovação e de denúncia previstos nas convenções coletivas, bem como a intervenção da Comissão Paritária 

relativamente à aplicação ou interpretação de uma convenção coletiva. 

 

No sítio da Internet do Ministério do Emprego e Segurança Social pode ser consultada informação sobre a 

convenções coletivas de trabalho, bem como sobre a negociação coletiva e os conflitos coletivos. 

 

FRANÇA 

O Código do Trabalho regula exaustivamente a negociação e a contratação coletivas, de entre as fontes de 

Direito Laboral, no Livro II da sua Parte II, sobre relações coletivas de trabalho, que comporta os artigos 

L.2211-1 a L.2283-2, prevendo até a existência de uma comissão nacional para a negociação coletiva, de 

matérias obrigatoriamente objeto de negociação coletiva e de formas de negociação coletiva obrigatórias, 

como as que se descrevem nos artigos L.2242-1 e seguintes. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html#a86
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html#a90
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-6865
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html#a83
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-rdleg-2-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-estatuto.html#a90
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_12/contenidos/guia_12_24_3.htm
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_12/index.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20161107
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As formas de contratação coletiva contempladas desdobram-se nas seguintes duas categorias de 

instrumentos contratuais escritos, objeto de minucioso tratamento no Código do Trabalho: 

- Convenções coletivas de trabalho (gerais e setoriais39); 

- Acordos coletivos de trabalho (acordos de empresa, acordos de estabelecimento, acordos de grupos de 

empresas, acordos entre empresas, acordos profissionais, acordos interprofissionais). 

 

A relação de hierarquia que se estabelece entre as diversidades modalidades de acordos, do mais abrangente 

para o mais setorial, é, em princípio, a seguinte: 

- Acordo profissional ou profissional; 

- Acordo entre empresas ou de grupo de empresas; 

- Acordo de empresa ou de estabelecimento. 

 

Privilegia-se o diálogo social, que merece destaque nos artigos L.1 a L.3, na definição das relações individuais 

e coletivas de trabalho, sendo detalhadamente regulados os assuntos, a periodicidade, os métodos e 

modalidades de negociação, a duração, as condições de forma, validade e vinculação, a denúncia, a 

publicidade e a entrada em vigor dos instrumentos de contratação coletiva do trabalho. 

 

No que toca à relação entre convenções e acordos coletivos, por um lado, e leis e regulamentos, por outro, 

vigora o princípio consagrado no artigo L.2251-1 de que a convenção ou acordo pode conter cláusulas mais 

favoráveis aos trabalhadores do que as contidas nas leis em vigor, embora não possa derrogar disposições 

que tenham caráter de ordem pública. 

 

Uma convenção setorial ou um acordo profissional ou interprofissional, por seu turno, pode conter cláusulas 

menos favoráveis aos trabalhadores do que aquelas que se mostrem aplicáveis em virtude de uma convenção 

ou acordo cobrindo um campo territorial ou profissional mais abrangente, salvo se esta convenção ou acordo 

estipular expressamente que não pode ser revogada no todo ou em parte. As partes adotam as cláusulas 

menos favoráveis aos trabalhadores da convenção ou acordo anterior se uma disposição da convenção ou 

acordo de nível superior o previr (artigo L.2252-1). 

 

Uma convenção ou um acordo de empresa ou de estabelecimento pode adaptar as disposições de 

convenções setoriais ou acordos profissionais ou interprofissionais aplicáveis às condições particulares da 

empresa ou dos estabelecimentos considerados, assim como pode comportar disposições novas e 

disposições mais favoráveis aos trabalhadores (artigo L.2253-1). 

 

                                                           
39 A expressão “convention de branche” foi considerada com o sentido de “convenção setorial”. 
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Quanto às relações entre acordos de grupo de empresas, acordo entre empresas, acordos de empresa e 

acordos de estabelecimento, as cláusulas de acordo negociado ao nível de um grupo, ao nível de uma 

empresa ou ao nível de várias empresas, desde que expressamente previsto, substituem-se às cláusulas com 

o mesmo objeto das convenções ou acordos concluídos anteriormente ou posteriormente dentro das 

empresas ou estabelecimentos compreendidos no âmbito desse acordo (artigos L.2253-5, L.2253-6 e L.2253-

7). 

 

Finalmente, desde que um empregador esteja vinculado pelas cláusulas de uma convenção ou acordo, essas 

cláusulas aplicam-se aos contratos de trabalho celebrados por ele, salvo disposições mais favoráveis (L.2254-

1). 

 

Organizações internacionais 

 

Organização Internacional do Trabalho  

As Convenções adotadas pela Organização Internacional do Trabalho40 (OIT) assumem relevância 

fundamental no Direito do Trabalho ao versarem os mais variados aspetos, desde os mais técnicos, aos 

direitos fundamentais dos trabalhadores. 

 

A OIT discutiu na sua 30.ª sessão, em 1947, a questão da liberdade sindical e da proteção do direito sindical, 

vindo a aprovar na sessão seguinte a Convenção n.º 87,41 sobre a liberdade sindical e proteção do direito 

sindical, 1948. Esta Convenção estabelece que os trabalhadores e os empregadores, sem qualquer tipo de 

distinção, têm o direito de criar as suas organizações que considerem convenientes e de se filiarem nas 

organizações da sua escolha tendo em vista a promoção e a defesa dos seus respetivos interesses. Estas 

organizações têm o direito de elaborar os seus próprios estatutos e regulamentos, eleger os seus 

representantes em plena liberdade, constituir a sua direção, organizar as suas atividades e formular os seus 

programas. As autoridades públicas devem abster-se de qualquer interferência que restrinja este direito ou 

impeça o seu exercício legal. As organizações não podem ser dissolvidas por decisão administrativa podendo 

organizar-se em federações e confederações, bem como filiar-se em organizações internacionais. 

 

No ano seguinte, foi adotada a Convenção n.º 9842, sobre direito de organização e de negociação coletiva, 

1949, que veio complementar a referida Convenção n.º 87, sendo as duas vistas como um conjunto que 

                                                           
40 Vd. Publicação Documentos fundamentais da OIT: Constituição da Organização Internacional do Trabalho, Declaração 

de Filadélfia, Declaração da OIT relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, Regulamento da Conferência 

Internacional do Trabalho, Acordo entre as Nações Unidas e a Organização Internacional do Trabalho. 
41 A Lei n.º 45/77, de 7 de julho, ratifica a Convenção n.º 87 sobre a liberdade sindical e proteção do direito sindical, 1948. 
42 Pelo Decreto-Lei n.º 45 758, de 12 de junho de 1964, Portugal aprovou, para ratificação, a Convenção da Organização 

Internacional do Trabalho n.º 98 sobre a aplicação dos princípios do direito de sindicalização e de negociação coletiva. 

Pode consultar as Convenções ratificadas por Portugal aqui. 

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c087_pt.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/constitucao.pdf
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/conv_87.pdf
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/conv_98.pdf
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_convencoes_numero_pt.htm
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estabelece, até hoje, o direito internacional fundamental sobre a matéria em questão. Preconizando que 

empregadores e trabalhadores, sem qualquer distinção, têm o direito de constituir organizações para defesa 

dos seus interesses e que estas organizações têm o direito de funcionar em total independência, funda-se na 

democracia política, que não pode funcionar plenamente sem que a liberdade de associação esteja garantida. 

 

A Convenção n.º 98 determina que os trabalhadores devem beneficiar de proteção adequada contra todos os 

atos de discriminação que tendam a lesar a liberdade sindical em matéria de emprego, aplicando-se tal 

proteção nomeadamente a atos que tenham por fim subordinar o emprego do trabalhador à condição de ele 

não estar filiado num sindicato ou que deixe de fazer parte de um sindicato, ou despedir o trabalhador, ou 

causar-lhe prejuízo, por motivo de filiação sindical ou de participação em atividades sindicais fora das horas de 

trabalho ou, com o consentimento do patrão, durante as horas de trabalho. 

 

Apesar de terem mais de sessenta anos, as convenções n.ºs 87 e 98 mantêm-se atuais, constituindo, com os 

respetivos mecanismos de controlo, importantes barreiras contra a injustiça social e influenciando de forma 

decisiva a legislação e as práticas da maioria dos países membros da OIT. 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

 Iniciativas legislativas 

Na pesquisa à base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se que se encontram pendentes na 

10.ª Comissão, as seguintes iniciativas conexas: 

Projeto de Lei n.º 169/XIII/1.ª (PCP) – “Repõe o princípio do tratamento mais favorável e regula a secessão de 

convenções coletivas de trabalho, procedendo à 9.ª alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 

7/2009, de 12 de fevereiro”; 

Projeto de Lei n.º 163/XIII/1.ª (BE) – “Repõe o princípio do tratamento mais favorável”. 

 

 Petições 

Não foram encontradas petições pendentes sobre esta matéria. 

 

V. Consultas e contributos 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624445324f53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl169-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.doc?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a53556b76644756346447397a4c334271624445324d79315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl163-XIII.doc&Inline=true
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 Consultas obrigatórias 

Como foi referido no ponto I. como o projeto de lei versa sobre legislação laboral, foi o mesmo colocado em 

apreciação pública de 17 de junho a 17 de julho de 2016, nos termos do artigo 134.º do RAR, para os efeitos 

da alínea d) do n.º 5 do artigo 54.º e da alínea a) do n.º 2 do artigo 56.º da Constituição, tendo sido publicado 

na Separata n.º 30/XIII/1, DAR, de 17 de junho de 2016, em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 

134.º do RAR. 

 

 Contributos de entidades que se pronunciaram 

Os contributos das várias entidades que se pronunciaram (designadamente os de duas confederações com 

assento na comissão de concertação social: CGTP-IN e CIP) podem ser consultados na íntegra aqui. 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

A informação disponível não permite determinar ou quantificar eventuais encargos decorrentes da sua 

aprovação. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765245465353556b765532567759584a686447467a4c314e6c63474679595852684a5449774d444d774c6e426b5a673d3d&Fich=Separata+030.pdf
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIIILEG/10CTSS/Paginas/IniciativasApreciacaoPublica.aspx?t=5132397564484a70596e563062334d67595738675545704d4947347577726f674d6a4d30&Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a45775131525455793942636e463161585a765132397461584e7a595738765357357059326c6864476c3259584e4263484a6c59326c68593246765548566962476c6a5953394462323530636d6c69645852766379426862794251536b776762693743756941794d7a513d

