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Circular nº 18/2023         Fevereiro 

 

Os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho podem ser: 

 Negociais: o mais conhecido dos quais é o Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) – são 

celebrados entre uma ou mais Associações Sindicais; e, uma ou mais Associações 

Patronais.  

 Não negociais: são diplomas, o mais conhecido dos quais é a Portaria de Extensão (PE), 

impostos pelo Governo, --- vide art.º 2, Código Trabalho (CT). Ora,  

Interessa-nos, agora, apenas à PORTARIA DE EXTENSÃO. Esta, resulta 

de uma proposta das Associações, que negociaram o CCT. Repare: o instituto chama-se, 

portaria de EXTENSÃO?! 

Ora, daqui resulta que: 

 quem faz “portarias” é o Governo; e,  

 a palavra “extensão” quer dizer que vai estender algo. O que seja, o CCT que se negociou 

aprovou e publicou, a todos os trabalhadores e empregadores do sector que 

negociaram esse CCT. É que,  

E mais uma vez atenção às palavras, o Contrato coletivo de trabalho, 

nada mais é que isso mesmo: um CONTRATO. Ora,  

O n.º 1, art.º 496, CT, esclarece que o contrato coletivo de trabalho  

“(…) obriga o empregadora que o subscreve ou filiado em associações de 

empregadores celebrante, bem como os trabalhadores ao seu serviço que sejam 

membros de associação ou associação sindical celebrante”.  

Acontece que, em todos os Sectores industriais, nem todas as 

Empresas são associadas da Associação Patronal, do sector; e, por outro lado, nem todos os 

trabalhadores são sócios do sindicato que outorgou aquele CCT.  

É que, vigora aqui o “Princípio da Filiação”, ou seja, os CCT (qualquer 

convenção colectiva), apenas abrangem as empresas e os trabalhadores filiados nas 

Associações respetivas que negociaram esse CCT.  

Agora veja: daqui resulta uma fonte de concorrência ilícita pois, assim 

sendo, só as Empresas e os Trabalhadores filiados nas Associações outorgantes tinham a 

obrigação de cumprir as atualizações salariais e demais obrigações negociadas. Os outros,  

Assunto:  O que é; e, para que servem as Portarias de Extensão. 
 Chamada especial de atenção p.ª os Exms. Avençados, sector 

Corticeiro. 
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 Empresas e Trabalhadores não filiados, ficariam a praticar os salários e, demais cláusulas de 

incidência patrimonial, que vinham de trás, cavando-se a diferença entre as Empresas 

filiadas e as não filiadas. Às tantas, as Associações nem tinham sócios, pois era mais 

proveitoso, como resulta do apresentado, não ser sócio da Associação Patronal. Daí,  

Para que não haja este perigo de concorrência desleal, --- por via legal 

---, as alterações anuais ao CCT, negociadas, aprovadas e publicadas são estendidas a todas 

as Empresas e Trabalhadores, do sector, por meio das PORTARIAS DE EXTENSÃO. Sejam 

sócias ou não das Associações que negociaram o CCT.  

Como se vê, a PE é um instrumento útil, nivela as obrigações salariais, 

mínimas, a todas as Empresas. De outra forma, as filiadas em Associações Patronais 

passariam a ter custos de produção mais elevados. Estava, instalada a concorrência desleal, 

por via de salários diferentes, conforme a Empresa fosse sócia, ou não, da Associação 

Patronal.   

Qualquer dúvida, é favor apresentar.  

--------- x ---------- 

Dirigindo-me, apenas, aos Srs. Avençados, do Sector Corticeiro, --- 

PESSOAL DO ESCRITÓRIO ---, informamos: 

No ano findo, 2022, entre a  

APCOR – Associação Portuguesa da Cortiça; e, o  

SINDCES/UGT – Sindicato do Comércio, Escritório e Serviços,  

foram negociadas, aprovadas e publicadas no B.T.E. n.º 28, de 29 Julho 2022, algumas 

alterações (poucas) ao CCT aplicável ao Sector Corticeiro/Escritórios, --- Fh. 3060/3061.  

Porque requerido por aqueles foi agora publicada uma portaria de 

extensão, a      PORTARIA N.º 57/2023,  

de 2 de Março, in D.R., 1.ª Série, n.º 44, Fh. 7 e 8.  

Note que, esta Portaria só obriga a que a Tabela Salarial; e, as cláusulas 

de natureza pecuniária, aprovadas pelo CCT (alterações de 2022, acima identificada),  

“(…) produzam efeitos a partir de 1 Setembro 2022”.  

Qual o interesse desta Portaria para os n/ Avençados? 

Praticamente, nenhuma. Porquanto, todos eles são sócios da APCOR, 

logo, estão vinculados à produção de efeitos nos termos das alterações (parciais), publicadas 

no B.T.E. n.º 28, de 29 Julho 2022. Por exemplo, no que refere à Tabela Salarial, mínima, 

tinham de a praticar desde 1 Maio de 2022.  


