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S U M Á R I O 

Conselho de Ministros: 

Decreto n.o 33/90: 

Regula o exercício do direito de negociação colectiva. 

CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 33/90 
de 24 de Dezembro 

A Constituição reconhece aos trabalhadores a liberdade 
de se organizarem em associações profissionais e em sin-
dicatos, para a defesa e promoção dos seus direitos e 
interesses sócio - profissionais, e estabelece que o exercício 
da actividade sindical é regulado por lei. 

O direito de negociação colectiva é, simultaneamente, 
uma das vertentes essenciais da liberdade sindical e o 
mais importante meio de que dispõem as organizações 
sindicais para a promoção dos direitos e interesses dos 
trabalhadores. 

Por outro lado, a negociação colectiva e a consequente 
celebração de acordos colectivos entre organizações de 
trabalhadores e entidades empregadoras, individualmente 
ou através das suas associações, constitui uma forma pri-
vilegiada de composição dos interesses destes grupos 
sociais, e de regulação de conflitos que, por vezes, os 
opõem, contribuindo, deste modo, para a criação do bem -
estar e da paz social. 

Nestes termos, tornando - se necessário definir o quadro 
legal orientador do exercício do direito de negociação 
colectiva, usando da competência conferida pela alínea g) 
do n.° 1 do artigo 153 da Constituição da República, 
o Conselho de Ministros determina: 

C A P I T U L O I 

Disposições gerais 

ARTIGO 1 

(Objecto) 

O presente decreto regula o exercício do direito de 
negociação colectiva, o modo de resolução dos conflitos 
emergentes da celebração ou revisão de acordos colec-
tivos de trabalho e o respectivo processo de extensão. 

ARTIGO 2 

(Âmbito) 

1. O presente decreto aplica - se às empresas e estabe-
lecimentos dos sectores estatal, cooperativo, misto e pri-
vado, com mais de vinte trabalhadores, em todos os 
ramos de actividade. 

2. O presente decreto aplica - se aos trabalhadores na-
cionais, bem como aos trabalhadores estrangeiros resi-
dentes que exerçam a sua actividade laboral no país. 

3. Nao são abrangidos pelo presente decreto os fun-
cionários do Estado. 

ARTIGO 3 

(Definição) 

Para efeitos do presente decreto, acordo colectivo de 
trabalho é todo o acordo escrito concluído entre uma ou 
mais entidades empregadoras e um ou mais organismos 
sindicais com vista à regulamentação de condições de 
trabalho. 

ARTIGO 4 

(Limites da autonomia da vontade) 

1. Dentro dos limites estabelecidos pelas leis em vigor 
e demais normas pertinentes, as entidades empregadoras 
e os organismos sindicais podem fixar livremente o con-
teúdo dos respectivos acordos colectivos de trabalho. 



2. Os acordos colectivos de trabalho não podem con-
trariar disposições legais, instituir regimes para os tra-
balhadores menos favoráveis do que os consagrados na 
lei, incluir disposições sobre os regimes fiscal e de for-
mação de preços, nem limitar os poderes de direcção 
da entidade empregadora. 

C A P I T U L O I I 

Legitimidade para a celebração e objecto 
dos acordos colectivos 

ARTIGO 5 

(Legitimidade) 

1. Apenas têm legitimidade para negociar e celebrar 
acordos colectivos de trabalho as entidades empregadoras 
e os organismos sindicais. 

2. Os acordos colectivos de trabalho celebrados em 
cm presas estatais serão homologados pelo responsável do 
órgão de tutela destas. 

ARTIGO 6 

(Objecto dos acordos colectivos) 

Dentro dos limites estabelecidos pelas leis vigentes, os 
acordos colectivos de trabalho regulam as relações jurí-
dico - laborais, bem como os direitos e deveres recíprocos 
das partes. 

C A P I T U L O I I I 

Processo negocial 

ARTIGO 7 

(Proposta) 

1. A iniciativa para apresentar propostas de celebração 
ou revisão de acordo colectivo de trabalho pertence ao 
organismo sindical ou à entidade empregadora e deve 
ser reduzida a escrito. 

2. Para efeitos do número anterior o organismo sin-
dical apresenta a proposta à entidade empregadora e 
vice - versa. 

3. A proposta deverá indicar expressamente as matérias 
sobre que irá incidir a negociação e será fundamentada, 
designadamente, com base na legislação laboral em vigor 

e demais normas aplicáveis, reportando - se tanto quanto 
possível, à situação económica e financeira da empresa. 

ARTIGO 8 

(Assessoria técnica) 

Na negociação e celebração de acordos colectivos de 
trabalho, o organismo sindical e a entidade empregadora 
podem recorrer aos serviços e à assistência técnica de 
peritos de reconhecida reputação e idoneidade. 

ARTIGO 9 

(Resposta) 

1. A entidade empregadora destinatária de uma pro-
posta de celebração ou revisão de acordo colectivo de 
trabalho tem o prazo de trinta dias para apresentar a 
sua resposta, por escrito, podendo este período ser pror-
rogado por acordo entre as partes. 

2. A resposta deverá indicar expressamente as matérias 
aceites e incluirá para as não aceites uma contraproposta, 
a qual poderá abranger matérias não previstas na proposta. 

3. Para além da legislação laboral em vigor e demais 
normas aplicáveis, a contraproposta deverá ser funda-
mentada na situação económica - financeira da empresa e 
do sector de actividade em que ela se insere. 

4. A entidade empregadora enviará cópia da proposta 
e da fundamentação ao órgão local competente do Mi-
nistério do Trabalho. 

5. Na falta de resposta à proposta, no prazo de trin-
ta dias, o organismo sindical poderá requerer a mediação 
do órgão competente do Ministério do Trabalho, nos 
termos estabelecidos no presente decreto. 

ARTIGO 10 

(Negociações directas) 

1. As negociações directas deverão ter início até dez dias 
após a recepção da resposta, salvo se outro prazo tiver 
sido convencionado por escrito. 

2. No início das negociações, os negociadores de ambas 
as partes deverão identificar - se, fixar um calendário de 
negociações e as demais regras a que devem obedecer 
os contactos negociais. 

3. Em cada reunião das negociações devem ser acor-
dadas e fielmente registadas pelas partes as conclusões 
sobre as matérias acordadas e as que vão ser discutidas 
na reunião seguinte. 

ARTIGO 11 

(Princípios da boa fé) 

1. A entidade empregadora e o organismo sindical 
obrigam - se a respeitar no processo de negociação, os 
princípios da boa fé, nomeadamente, fornecendo à con-
traparte a informação necessária, credível e adequada ao 
bom andamento das negociações e não pondo em causa 
as matérias já acordadas. 

2. As entidades empregadoras e os organismos sindicais 
estão sujeitos ao dever de sigilo relativamente às infor-
mações recebidas sob reserva de confidencialidade. 

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, é 
reservado aos organismos sindicais o direito de prestar 
informações sobre o andamento das negociações aos ór-
gãos sindicais de nível superior. 

ARTIGO 12 

(Conteúdo e forma do acordo colectivo de trabalho) 

1. O acordo colectivo de trabalho referirá expressa-
mente os direitos e deveres das entidades empregadoras 
e dos trabalhadores aceites nas negociações, o período 
durante o qual se manterão em vigor, bem como a forma 
e prazo de denúncia. 

2. O acordo colectivo de trabalho será conferido, da-
tado e assinado pelos representantes das partes. 

3. O original do acordo colectivo de trabalho será 
entregue ao órgão local competente do Ministério do Tra-
balho, para efeitos de depósito 

ARTIGO 13 

(Divulgação) 

As entidades empregadoras e os organismos sindicais 
obrigam - se a divulgar o acordo colectivo de trabalho entre 
os trabalhadores, afixando - o em lugar acessível a todos, 
facilitando a sua consulta e prestando os esclarecimentos 
necessários. 



ARTIGO 14 

(Apoio técnica) 

O Ministério do Trabalho fornecerá às partes todo o 
apoio técnico que lhe for solicitado, particularmente no 
esclarecimento de dúvidas de interpretação que resultarem 
da aplicação do acordo colectivo de trabalho. 

C A P I T U L O I V 

Efeitos dos acordos colectivos e das decisões 
arbitrais 

ARTIGO 15 

(Vinculação) 

1. Os acordos colectivos de trabalho e as decisoes arbi-
trais obrigam as entidades empregadoras deles signatárias 
ou por eles abrangidas e as que por qualquer título lhes 
sucederem. 

2. A vinculação referida no número anterior abrange 
os trabalhadores ao serviço, independentemente da data da 
sua admissão. 

ARTIGO 16 

(Tratamento mais favorável) 

A regulamentação estabelecida nos acordos colectivos 
de trabalho e nas decisões arbitrais não pode ser afastada 
pelos contratos individuais de trabalho, salvo quando estes 
prevejam condições de trabalho mais favoráveis para os 
trabalhadores. 

ARTIGO 17 

(Vigência) 

1. Os acordos colectivos de trabalho e as decisões arbi-
trais mantêm - se integralmente em vigor até serem modi-
ficados ou substituídos por outros. 

2. Os acordos colectivos de trabalho e as decisões arbi-
trais só poderão ser denunciados na data neles estipulados 
ou, na sua falta, no trigésimo dia anterior ao término do 
seu período de vigência. 

ARTIGO 1 8 

(Respeito pelos compromissos assumidos) 

1. Durante o período de vigência dos acordos colectivos 
de trabalho, as entidades empregadoras e os trabalhadores 
devem abster - se de adoptar quaisquer comportamentos que 
ponham em causa o seu cumprimento. 

2. Durante o período referido no número anterior, as 
entidades empregadoras não poderão, nomeadamente, pro-
ceder à substituição de trabalhadores nem estes deverão 
recorrer à greve como forma de suscitar a modificação ou 
revisão dos acordos colectivos de trabalho ou das decisões 
arbitrais. 

C A P Í T U L O V 

Conflitos colectivos 

ARTIGO 19 

(Modos de resolução de conflitos colectivos) 

Os conflitos colectivos emergentes da celebração ou 
revisão de acordos colectivos de trabalho poderão ser 
resolvidos por mediação ou arbitragem. 

ARTIGO 2 0 

(Mediação) 

1. O conflito colectivo de trabalho será comunicado 
por uma ou ambas as partes ao órgão local competente do 

Ministério do Trabalho, para efeitos de mediação, designa-
damente nas seguintes situações: 

a) Se a entidade empregadora não responder à pro-
posta de acordo colectivo de trabalho no prazo 
de trinta dias, fixado no número do artigo 9; 

b) Se se verificar impossibilidade de acordo sobre 
parte ou totalidade da matéria em negociação. 

2. No pedido de mediação, deverão ser indicadas as 
matérias acordadas e as controvertidas e fornecidos todos 
os elementos susceptíveis de ajudar o mediador na elabo-
ração da sua proposta de solução. 

ARTIGO 2 1 

(Apoio técnico ao mediados) 

O mediador poderá solicitar às partes e aos organismos 
ou serviços estatais competentes os dados e informações 
julgados necessários, bem como efectuar contactos com as 
partes, em conjunto ou separado, ou recorrer a qualquer 
outro meio adequado à resolução do conflito. 

ARTIGO 2 2 

(Processo de mediação) 

1. Nos quinze dias seguintes à recepção do pedido de 
mediação, o mediador dará a conhecer às partes a sua 
proposta de solução e a respectiva fundamentação, em 
reunião convocada para o efeito, ou através de carta regis-
tada com aviso de recepção. 

2. A proposta do mediador considerar - se - á recusada se 
não houver comunicação escrita de ambas as partes a 
aceitá-la, no prazo de dez dias a contar da reunião ou da 
recepção da carta referida no número anterior. 

3. Até cinco dias após o termo do prazo referido no 
número anterior, o mediador comunicará às partes o re-
sultado da mediação, em reunião convocada para o efeito, 
ou através de carta registada com aviso de recepção. 

4. Aceite a proposta do mediador, será elaborado o texto 
definitivo do acordo colectivo de trabalho nos termos esta-
belecidos no presente decreto. 

ARTIGO 2 3 

(Arbitragem) 

1. Se uma ou ambas as partes não aceitarem a proposta 
do mediador poderão por acordo submeter à arbitragem 
as matérias controvertidas. 

2. A arbitragem será realizada por um comité arbitral 
que decidirá, com força obrigatória, sobre a resolução do 
conflito. 

3. O recurso à arbitragem é permitido a todo o tempo 
no decurso das negociações do acordo colectivo de trabalho. 

ARTIGO 2 4 

(Comité arbitral) 

1. O comité arbitral será constituído por três elementos, 
designando cada uma das partes o seu árbitro e sendo o 
terceiro, que presidirá, apontado pelo Ministério do Tra-
balho. 

2. Não podem ser designados como árbitro - presidente, 
os gerentes, directores, administradores, representantes 
consultores e trabalhadores da empresa ou estabelecimento 
envolvidos na arbitragem, bem como todos aqueles que 
tenham nela interesse financeiro, directo ou relacionado 
com qualquer das partes. 



3. O disposto no número anterior aplica - se também aos 
cônjuges, parentes e afins em linha recta ou até ao 2 ° grau 
da linha colateral e aos adoptantes e adoptados das refe-
ridas partes. 

ARTIGO 2 5 

(Apoio técnico ao comité arbitral) 

1. O comité arbitral poderá solicitar às partes e aos 
organismos ou serviços estatais competentes, os dados 
e as informações que julgue necessários para uma tomada 
de decisão. 

2. As despesas da arbitragem serão suportadas igual-
mente pelas duas partes. 

3. O comité arbitral e os peritos que o assistam estão 
sujeitos ao dever de sigilo relativamente às informações 
recebidas sob reserva de confidencialidade. 

ARTIGO 2 6 

(Decisão arbitral) 

1. A decisão arbitral, a ser tomada por maioria, deverá 
respeitar a legislação em vigor e os princípios da equidade 
e da imparcialidade. 

2. Os árbitros enviarão o texto da decisão arbitral a 
cada uma das partes bem como ao órgão local competente 
do Ministério do Trabalho, para efeitos de depósito, nos 
quinze dias subsequentes à tomada daquela decisão. 

3. A decisão arbitral tem os mesmos efeitos que o 
acordo colectivo e encontra - se sujeita ao estabelecido no 
artigo 15 do presente decreto. 

ARTIGO 27 

(Arbitragem obrigatória) 

1. Quando nos conflitos colectivos esteja envolvida em-
presa ou estabelecimento cuja actividade se destine à satis-
fação das necessidades essenciais da sociedade, o Ministro 
do Trabalho, ouvidos os Ministros de tutela e o respon-
sável pelo respectivo sector de actividade, poderá deter-
minar a arbitragem obrigatória. 

2. Na hipótese prevista no número anterior, as partes 
estão obrigadas a designar os árbitros de parte nos três 
dias subsequentes à determinação do recurso à arbitragem. 

3. Consideram - se actividades destinadas à satisfação de 
necessidades essenciais e inadiáveis da sociedade, nomea-
damente, as seguintes: 

a) Serviços de Saúde; 
b) Abastecimento de água, energia e combustível; 
c) Correios e telecomunicações; 
d) Serviços funerários; 
e) Distribuição de produtos alimentares de primeira 

necessidade; 
f ) Transporte, carga e descarga de animais e géneros 

alimentares deterioráveis; 
g) Controlo do espaço aéreo e meteorologia; 
h) Bombeiros; 
i) Serviços de salubridade. 

C A P Í T U L O V I 

Extensão dos acordos colectivos de trabalho 
e das decisões arbitrais 

ARTIGO 2 8 

(Adesão) 

1. Os acordos colectivos de trabalho e as decisões arbi-
trais poderão ser adoptados, no todo ou em parte, por 
empresas do mesmo sector de actividade e com idênticas 

condições económicas e sociais que ainda não tenham cele-
brado acordo, comunicando a sua adesão ao órgão local 
competente do Ministério do Trabalho, no prazo de vinte 
dias a contar da data de adesão. 

2. A adesão é subscrita pela entidade empregadora e 
pelo organismo sindical após as necessárias consultas ne-
gociais, nos termos estabelecidos no presente decreto. 

3. O processo de adesão tem por base a publicação 
no Boletim da República ou no jornal do aviso, definindo 
o âmbito da extensão do acordo colectivo de trabalho 
ou decisão arbitral, acompanhado do respectivo texto. 

ARTIGO 29 

(Confirmação da extensão) 

1. Caberá ao Ministério do Trabalho, ouvidas as partes, 
proceder à confirmação da extensão do acordo colectivo 
de trabalho em função, designadamente, da natureza das 
actividades, bem como das condições económicas e sociais 
das empresas interessadas. 

2. O despacho confirmativo da extensão do acordo 
colectivo de trabalho ou da decisão arbitral é publicado 
no Boletim da República. 

ARTIGO 50 

(Vinculação por adesão) 

O acordo colectivo de trabalho ou a decisão arbitral 
a que as partes tenham aderido produz pleno efeito entre 
ambas, salvo nos aspectos em que por acordo hajam sido 
fixadas reservas 

ARTIGO 31 

(Comissão «ad hoc») 

1. Transitoriamente, nas empresas onde ainda não 
existam organismos sindicais funcionam comissões «ad 
hoc», com legitimidade para negociar e celebrar acordos 
colectivos de trabalho. 

2. As comissões «ad hoc» referidas no número anterior 
são eleitas em reunião geral de trabalhadores em que 
estejam presentes, pelo menos, dois terços dos trabalha-
dores da empresa ou estabelecimento. 

3. Na eleição dos membros das comissões «ad hoc» deve 
ser tida em conta a distribuição dos trabalhadores pelos 
diferentes grupos profissionais. 

4. O número de membros de uma comissão «ad hoc» 
não pode ser superior ao número de membros que cons-
tituiriam o organismo sindical, se este existisse no centro 
de trabalho. 

5. As funções da comissão «ad hoc» cessam com a 
constituição na empresa ou estabelecimento do organismo 
sindical. 

CAPITULO VII 

Disposições finais e transitórias 

ARTIGO 3 2 

(Extensão do direito de negociação colectiva) 

O direito de negociação colectiva regulado no presente 
decreto será estendido, com as devidas adaptações, por 
diploma do Ministro do Trabalho às associações sindicais 
e de empregadores registadas nos termos dos respectivos 
regimes legais. 



ARTIGO 3 3 

(Anulação de cláusulas) 

Os trabalhadores interessados, os organismos sindicais 
e as entidades empregadoras podem interpor, perante os 
Tribunais competentes, acção de anulação das disposições 
dos acordos colectivos de trabalho e das decisões arbitrais 
aplicáveis, que tenham por contrárias à lei. 

ARTIGO 3 4 

(Fiscalização) 

Compete à Inspecção do Trabalho zelar pelo cumpri-
mento das clausulas dos acordos colectivos de trabalho 
e das decisões arbitrais. 

ARTIGO 35 

(Princípio sancionatório) 

1. Sem prejuízo das demais sanções previstas na lei, 
as partes que infrinjam o disposto nos acordos colectivos 
de trabalho e nas decisões arbitrais serão punidas nos 
termos dos artigos seguintes. 

2. O produto das multas reverterá a favor da Segu-
aça Social. 

3. Conjuntamente com as multas serão sempre cobradas 
as importâncias devidas aos trabalhadores, se as houver, 
as quais reverterão a favor destes. 

ARTIGO 3 6 

(Sanções) 

1. Consoante a infracção, as entidades empregadoras 
serão punidas com multa cujo montante variará entre 
o valor correspondente ao salário base diário e o valor 

correspondente ao salário base mensal de cada trabalhador 
em relação ao qual se verifique a infracção. 

2. Sem prejuízo de pena mais grave prevista na lei 
geral, sempre que a infracção for acompanhada de co-
acção, falsificação, simulação ou qualquer outro meio 
fraudulento, será a mesma punida com multa até o dobro 
da prevista no n.° 1 deste artigo. 

3. A violação do disposto no n.° 3 do artigo 12 será 
punida com multa de montante correspondente ao valor 
do salário mínimo mensal legalmente fixado para os tra-
balhadores da indústria e serviços. 

4. A violação do disposto no n.° 2 do artigo 27 será 
punida com multa de montante correspondente ao triplo 
do valor do salário mínimo mensal legalmente fixado 
para os trabalhadores da indústria e serviços. 

5. Em caso de reincidência, as multas referidas nos 
n.os 1 e 2 deste artigo serão aumentadas para o dobro. 

ARTIGO 37 

(Remissão) 

A substituição indevida de trabalhadores em conse-
quência de conflitos colectivos, o lock-out e o exercício 
da greve sem obediência às normas fixadas na lei são 
punidos nos termos da legislação sobre a greve. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique - se. 

O Primeiro - Ministro, Mário Fernandes da Graça Ma-
chungo. 


