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§ 1º 
Considerações Prévias

I. A convenção colectiva integra os instrumentos de regulamentação 
colectiva de trabalho negociais (artigos 1º e 2º do CT 2009) que, por sua vez, 
fazem parte da área do Direito do Trabalho, mais precisamente do direito 
colectivo. Reconhecendo-se que “o Direito colectivo do trabalho constitui 
seguramente a área mais original do juslaboralismo”1, facilmente se per-
cebe não ser exagero afirmar que a fonte convencional é um dos principais 
marcos do Direito do Trabalho; há mais de 50 anos, já se ensinava que o 
“direito do trabalho moderno é um direito de acentuado carácter colectivo, 
em oposição ao direito do trabalho individualista de tempos passados”2. 

Entre as principais manifestações deste colectivismo está a convenção 
colectiva, compreendendo-se, por isso, que Gino Guigni, afirme que “o 
contrato colectivo é, juntamente com o direito de greve, o instituto mais 
típico do Direito do Trabalho, no sentido de ser específico de tal ramo do 
Direito”3, constituindo, portanto, nas palavras de Júlio Gomes, “… um 

* Todos os preceitos sem indicação de fonte referem-se ao Código de Processo do Trabalho, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 480/99, de 9 de Novembro, com alterações.
1 Menezes Cordeiro, “Direito do Trabalho e Cidadania”, AAVV, III Congresso Nacional 
de Direito do Trabalho – Memórias, coordenação de António Moreira, Almedina, Coimbra, 
2001, p. 40, que acrescenta: “efectivamente, a capacidade reconhecida aos operadores 
colectivos, à margem das estritas regras de representação, de celebrar convenções colectivas 
aplicáveis aos diversos sujeitos surge como criação a priori incompreensível, para o Direito 
civil. Também a licitude da greve, à margem do monopólio estadual da justiça, dá corpo a 
institutos genericamente laborais”, itálico no original.
2 Walter Kaskel e Hermann Dersch, Arbeitsrecht, 5ª edição, Verlag, Berlin, 1957, p. 19.
3  Gino Guigni, Autonomia e Autotutela Colectiva no Direito do Trabalho, Associação Académica 
da Faculdade de Direito de Lisboa, p. 5. Também Alonso Olea, Pactos Colectivos y Contratos 
de Grupo, «Crítica del Derecho», Comares, Granada, 1954, reedição 2000, p. 10, assertivamente 
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dos traços idiossincráticos…” do Direito do Trabalho4; ou, noutros termos, 
o instrumento convencional é, desde há muito, o “mais representativo 
da especial natureza jurídica do Direito do Trabalho”5. De facto, a con-
venção colectiva constitui um tema de inegável relevância nas modernas 
sociedades, não sendo Portugal uma excepção. A sua importância permite 
mesmo que se fale, associando-se os sindicatos, de direitos humanos bási-
cos6, sendo, aliás, comum destacar-se o exercício da negociação colectiva 
como a função mais importante da actividade sindical7. Entende-se, por 
isso, que autorizada doutrina afirme que o reconhecimento da convenção 
colectiva, decorrência da autonomia colectiva, é “uma das chaves da abó-
bada do sistema de relações laborais“8, foi um dos mais importantes factos 
no campo económico e social da história contemporânea9, continuando 
a ser a negociação colectiva, não obstante alguns gostarem de “«tocar a 
canção da morte» da autonomia colectiva”, um instrumento essencial que 
permite “compensar diferentes interesses para se alcançar uma forma de 
equilíbrio entre eficiência económica e protecção social”10. Para além dos 
diversos planos já sublinhados11, a convenção colectiva “… tem um papel 

escreve: “a dogmática da convenção colectiva de trabalho é um dos pontos fundamentais, além 
de ser um dos mais característicos …”. Carlos Alberto Amorim, Direito do Trabalho – Da 
Convenção Colectiva de Trabalho, edição de João Abrantes, Coimbra, 1978, pp. 51-52, salientando 
a originalidade jurídica dos fenómenos colectivos, nomeia a convenção colectiva. E Montoya 
Melgar, “La Interpretación del Convenio Colectivo (Apuntes de Derecho Comparado)”, 
Revista Ministerio Trabajo Asuntos Sociales, nº 68, 2007, p. 101, qualifica a convenção como um 
dos elementos “definidores da peculiaridade e autonomia do Direito do Trabalho”. 
4 Júlio Gomes, Direito do Trabalho – Relações Individuais de Trabalho, volume I, Coimbra 
Editora, 2007, p. 43.
5 Gustav R adbruch, Introducción a la Ciencia del Derecho, tradução, Revista de Derecho 
Privado, Madrid, 1930, p. 116, que acrescenta, ao contrato colectivo, a constituição da empresa 
(Betriebverfassungesetz, de 4 de Fevereiro de 1920), como medidas mais representativas. 
6 Erminda Uriarte, “Globalizacion y Relaciones Laborales”, policopiado, 1999, p. 7.
7 Por exemplo, Montoya Melgar, Derecho del Trabajo, 39ª edición, Tecnos, Madrid, 2018, 
p. 110. 
8 Gino Giugni, Introduzione allo Studio della Autonomia Collettiva, Giuffrè, Milano, 1977, p. 5.
9 Guido Zanobini, “El Contrato Colectivo del Trabajo en la Legislación y en la Doctrina 
Italianas”, Revista de Derecho Privado, ano XVIII, núm. 209, Febrero, 1931, p. 33. 
10 Ulrich Zachert, “La Estrutura de las Relaciones Laborales en Alemania”, Anuario da 
Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, nº 11, 2007, p. 1038.
11 Palma R amalho, Direito do Trabalho, Parte I – Dogmática Geral, 5ª edição, Almedina, 
Coimbra, 2020, p. 286, que se refere aos planos sistemático, dogmático, sociológico e de 
gestão de recursos humanos.
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científico-cultural de primeira grandeza. Ela domina a panorâmica dos ins-
trumentos colectivos de regulação laboral, de tal modo que todos os que 
lhe não possam ser reconduzidos, ou estão funcionalmente virados para 
a servir ou operam como seus sucedâneos”12; deve, por isso, sublinhar-se 
que a fonte convencional é o instrumento de regulamentação “nuclear, 
em torno do qual todos os outros giram e em função do qual todos se 
compreendem”13.

Demonstrativa dessa relevância no nosso ordenamento é, desde logo, a 
atenção conferida pela Constituição à convenção colectiva14. Com efeito, 
compulsando a Lei Fundamental facilmente se verifica que o Estado não 
detém o monopólio da elaboração normativa (v.g., artigos 56º, nº 3, 227º e 
241º), apresentando uma concepção pluralista da produção jurídica, em 
especial, no que respeita às condições de trabalho, o que expressa que o 
Estado não possui o exclusivo da produção normativa15. Assim sendo, cabe 
invocar a autonomia normativa que confere a determinadas entidades 
intermédias, nomeadamente às associações de trabalhadores e de empre-
gadores, uma efectiva potestas normandi, i.e., “… um poder de criação de 
autênticas regras de conduta, de atribuição de direitos e deveres relacio-
nados com a sua situação de assalariados (artigo 56º/3)” da Constituição16.

III. A autonomia colectiva, mais exactamente o direito de contratação 
colectiva, corolário natural da liberdade sindical, encontra, como decorre 
do exposto, arrimo na Constituição Portuguesa (artigo 56º, nº 3), tal como 
em diversos documentos internacionais17. Prescreve a Lei Fundamental, no 

12 Menezes Cordeiro, Manual de Direito do Trabalho, Almedina, Coimbra, 1989, reimpres-
são, 1994, p. 232.
13 Leal Amado, Contrato de Trabalho, 4ª edição, Almedina, Coimbra, 2014, p. 41, reiterado 
em Contrato de Trabalho – Noções Básicas, 3ª edição, Almedina, Coimbra, 2019, p. 31. Para uma 
apreciação geral, Gonçalves da Silva, Da Eficácia da Convenção Colectiva, Dissertação de 
Doutoramento, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, volume I, 2012, pp. 15 e ss.
14 Pode ver-se uma análise (qualitativa e quantitativa) da fonte convencional, com dados de 
diversos anos, em, Madeira de Brito e Paula Agapito, Relatório Anual de Negociação 
Coletiva em 2020, Centro de Relações Laborais, Lisboa, www.crlaborais.pt, 2021, em especial, 
pp. 50 e ss e 77 e ss.
15 Jorge Leite, Direito do Trabalho, volume I, Serviços de Acção Social da Universidade de 
Coimbra, 2004, p. 53.
16 Jorge Leite, Direito do Trabalho, cit., p. 53.
17 Entre os diversos textos internacionais, saliente-se, desde logo, da Organização Internacional 
do Trabalho, em especial: a) Convenção nº 87, datada de 1948, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
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preceito referido, que “compete às associações sindicais exercer o direito 
de contratação colectiva, o qual é garantido nos termos da lei”. Pode, então, 
inferir-se que o poder normativo das associações sindicais, associações de 
empregadores e destes18 se alicerça directamente na Constituição, sendo 
assegurado pela lei. Ou seja: com base no preceito constitucional, o direito 
de contratação colectiva não necessita do posterior reconhecimento de 
qualquer acto infra-constitucional, cabendo apenas à lei garanti-lo, con-
forme prescrição constitucional19.

IV. Celebrada por associações de direito privado, como são considera-
das as associações sindicais e de empregadores, a convenção colectiva – 
sem prejuízo da outorga directa pelo empregador20, depois de uma fase 
de negociação (artigos 486º e ss do CT 2009), e para que possa produzir 
os efeitos legalmente previstos – tem de ser celebrada por escrito (artigo 
477º do CT 2009) e depositada nos serviços do Ministério que tutela a 
área do trabalho (artigos 494º e 495º do CT 2009).

45/77, de 19 de Abril; b) Convenção nº 98, de 1949, aprovada, para ratificação, pelo Decreto-
Lei nº 45 758, de 12 de Junho de 1964; c) Recomendação nº 91, de 1951.
Importa salientar que existe uma diferente abordagem dos instrumentos internacionais 
ratificados por Portugal e a que é apresentada pela nossa Lei Fundamental. Com efeito, en-
quanto as convenções nºs 87 – versa a liberdade sindical e a protecção do direito sindical – e 
98 – incide sobre o direito de organização e de negociação colectiva – revelam uma igualdade, 
no que respeita à sua matéria, de tratamento entre trabalhadores e empregadores, a nossa Lei 
Fundamental não consagrou expressamente o direito de os empregadores se coligarem através 
de associações para defesa dos seus direitos e, consequentemente, o direito de contratação co-
lectiva, ou qualquer referência à participação na elaboração da legislação do trabalho. Dizemos 
que a Constituição não consagrou expressamente, pois, pelo menos no que respeita ao direito 
de contratação colectiva, entendemos que tal faz parte do conteúdo da liberdade de iniciativa 
económica – na sua vertente de direito de contratação –, que é considerado pela doutrina 
como um direito fundamental de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias; neste 
sentido, Gomes Canotilho e Vital Moreira, CRP – Constituição da República Portuguesa 
Anotada (artigos 1º a 107º), Coimbra Editora, volume I, 4ª edição, 2007, p. 789 (II); Ferreira 
Mendes, em Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, tomo I 
(artigos 1º a 79º), 2ª edição, Coimbra Editora, 2010, p. 1184. 
18 Cfr. nota anterior.
19 Para uma análise da convenção colectiva no quadro constitucional, Gonçalves da Silva, 
Da Eficácia da Convenção Colectiva, Dissertação de Doutoramento, Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, volume II, 2012, pp. 589 e ss.
20 Como se sabe a expressão convenção colectiva abrange, quer os contratos colectivos, quer 
os acordos colectivos, quer ainda os acordos de empresa (artigo 2º, nº 3).
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Não ocorrendo nenhum dos casos taxativamente previstos no Código 
do Trabalho para a recusa do depósito, segue-se a publicação do Boletim do 
Trabalho e Emprego (artigo 519º, nº 1); uma vez publicada, a convenção entra 
em vigor nos mesmos termos das leis (artigo 519º, nº 1, in fine)21.

V. Completado o ciclo final de procedimento da convenção – i.e., depó-
sito, publicação e entrada em vigor –, esta produz os efeitos legal e con-
vencionalmente previstos; o facto de esses efeitos serem, em regra, gerais 
e abstractos22, determina que estejamos, situação que também já decorria 
do anteriormente exposto, ante uma fonte específica de Direito do Traba-
lho, posição que tem, como decorre dos artigos 56º, nº 4, in fine, da CRP, 
e do artigo 1º, expresso acolhimento no direito positivo23.

VI. Para uma melhor delimitação, importa ter presente a diferença 
ente a convenção colectiva e os outros instrumentos de regulamentação 
colectiva (negociais e não negociais, artigo 2º do CT 2009, cuja diferença 
assenta na existência ou não de autonomia colectiva). Com efeito, como 
resulta do exposto, a convenção coletiva consiste num acordo de vontades 
entre empregador, ou o seu representante, e uma associação sindical, ou 
os seus representantes, cujo procedimento adoptado – depósito e publi-
cação no Boletim do Trabalho e Emprego, respetivamente, artigos 494º e ss e 
519º – foi o previsto no Código do Trabalho de 2009.

21 Sobre a entrada em vigor da lei, cfr. artigo 2º da LFOR.
22 Neste sentido, por exemplo, Barros Moura, A Convenção Colectiva entre as Fontes de Direito 
do Trabalho, Almedina, Coimbra, 1984, nomeadamente, pp. 125 e 129-130. Não ignoramos, 
contudo, a possibilidade de uma convenção ter uma cláusula individual e concreta, mas será 
uma excepção e não a regra, sob pena de descaracterização do interesse colectivo. Sobre a 
questão, vd. Nikitas Aliprantis, La Place de la Convention Collective dans la Hierarchie des 
Normes, «Bibliothèque d`Ouvrages de Droit Social», Tome XXII, L. G. D. J., Paris, 1980, pp. 
78-79. Menezes Leitão, Direito do Trabalho, 6ª edição, Almedina, Coimbra, 2019, p. 81, 
defende que só constitui fonte a parte normativa. Para uma crítica da dicotomia vertente 
normativa e obrigacional, Gonçalves da Silva, Da Eficácia da Convenção Colectiva, volume 
II, cit., pp. 682 e ss.
23 Também a jurisprudência, perante diversos regimes legais, tem considerado que a con-
venção colectiva é fonte de Direito do Trabalho, vd., por exemplo, Ac. da Rel. do Porto, de 
8 de Outubro de 1984, Colectânea de Jurisprudência, 1984, nº 4, pp. 277 e ss; Ac. do STJ, de 21 
de Outubro de 1998, Boletim do Ministério da Justiça nº 480, pp. 205 e ss; Ac. do STJ, de 12 de 
Abril de 2012, processo nº 229/09.6TTBRR.L1.S1, www.dgsi.pt.
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O acordo de adesão difere da portaria de extensão quanto ao fundamento e 
à natureza, embora ambas sejam formas de “alargar” o âmbito subjectivo 
da convenção colectiva. A adesão encontra fundamento na autonomia cole-
tiva, uma vez que estamos perante um acordo de vontades (artigo 504º, 
nºs 1 e 2, do CT 2009). O Código do Trabalho faculta a qualquer entidade 
com capacidade negocial coletiva a possibilidade de aderir a uma conven-
ção publicada e em vigor. Assim, a adesão identifica-se parcialmente com a 
convenção colectiva, embora tenha uma formação especial, pois naquela 
adere-se a uma convenção pré-existente e, por outro lado, tem como limite 
o conteúdo já acordado, uma vez que este não pode ser alterado (artigo 
504º, nº 3). Ou seja: há liberdade de celebração, mas não de estipulação, 
e nisso se distingue, desde logo, da convenção coletiva em que existem as 
duas liberdades.

A portaria de extensão, ao invés, encontra a sua base no poder da Admi-
nistração – mais exactamente no poder regulamentar que radica na Cons-
tituição –, que tem a faculdade de utilizar o conteúdo de uma convenção 
ou de uma decisão arbitral através do poder regulamentar.

Consequência do exposto é a que a natureza de um acordo de adesão é 
autónoma, i.e., tem carácter contratual (negocial), enquanto que a porta-
ria de extensão tem natureza não negocial, ou seja, impõe a regulação das 
situações laborais independentemente da vontade dos seus destinatários.

A portaria de extensão é um acto normativo através da qual o Ministro 
responsável pela área laboral recorre, como dissemos, ao conteúdo de uma 
convenção colectiva ou de uma decisão arbitral (artigo 514º do CT 2009). 
Tal situação surge, desde logo, por vigorar no nosso ordenamento o princí-
pio da dupla filiação, ou seja, a convenção colectiva e a decisão arbitral só se 
aplicam, em regra, aos trabalhadores filiados nas associações outorgantes 
e aos empregadores que a celebram diretamente ou filiados na associação 
celebrante (artigo 496º do CT 2009). Assim, em virtude da inexistência 
de regulamentação criada com base na autonomia colectiva, a Administra-
ção intervém utilizando o clausulado de uma convenção ou de uma deci-
são arbitral aplicando-o a trabalhadores e empregadores – sendo também 
possível, consoante o tipo de cláusulas em causa, ter como destinatários as 
respectivas associações24, não abrangidos por estes instrumentos.

24 Cfr. Gonçalves da Silva, A Portaria de Extensão: Contributo para o seu Estudo, Dissertação 
de Mestrado, policopiado, Lisboa, 1999, pp. 246 e ss. 
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Por sua vez, a portaria de condições de trabalho é um instrumento de regu-
lação colectiva – cujo poder regulamentar, naturalmente, também radica 
na Constituição – elaborado e aprovado pela Administração laboral. Ape-
sar da natureza público-normativa, a portaria de condições distingue-se 
da portaria de extensão pela causa, conteúdo e procedimento. Por um lado, a 
portaria de condições actua subsidiariamente face à portaria de extensão (artigo 
517º, nº 1, do CT 2009) e, assim, diferenciam-se na causa da emissão. Por 
outro, enquanto o conteúdo da portaria de extensão se identifica – parcial 
ou totalmente – com o da convenção coletiva ou o da decisão arbitral, o 
da portaria de condições de trabalho é, em regra, fruto da criação (ex novo) da 
Administração25. 

Finalmente, enquanto o procedimento de elaboração de uma portaria de 
condições deve, por exemplo, ser precedido de um estudo preparatório, 
realizado nos termos do artigo 518º, nºs 2 a 5, do CT 2009, a elaboração da 
portaria de extensão não está vinculada a esse procedimento.

A arbitragem (voluntária) pode ser essencialmente definida como um 
meio de resolução de uma questão laboral entre duas partes em que elas 
submetem o seu diferendum a árbitros, com o intuito de ser proferida uma 
decisão que as partes se comprometem antecipadamente a cumprir.

25 Saliente-se, no entanto, que a característica da novidade das normas na portaria de con-
dições foi objecto de controvérsia na jurisprudência.
A Relação de Lisboa seguiu o entendimento que uma portaria de condições pode estabelecer 
as normas aplicáveis ou indicar por remissão para outro instrumento de regulamentação 
colectiva de trabalho (cfr. Ac. Rel. Lisboa, de 22 de Maio de 1985, CJ (1985), ano X, T. 3, pp. 
211-12). Por sua vez, a Relação do Porto divergiu daquela orientação, preconizando que uma 
portaria condições de trabalho deve regular “por forma mais ou menos completa, mas por 
forma também mais ou menos original, uma certa actividade” (cfr., Ac. Rel. Porto, de 13 de 
Julho de 1981, CJ (1981), ano VI, T. 4, pp. 248, e, ainda, Ac. Rel. Porto, de 12 de Outubro de 
1981, BTE, nº 7-8-9, vol. 49, 1982 pp. 914-17; Ac. Rel. Porto, de 2 de Novembro de 1981, CJ 
(1981), ano VI, T. 5, pp. 298-300).
Para nós – e daí o em regra –, a razão está com a Relação de Lisboa. Por um lado, porque se 
uma portaria de condições pode estabelecer ex novo o seu conteúdo, há de, por maioria de 
razão, poder fazer seu um conteúdo pré-existente, cuja qualidade regulativa já foi demons-
trada; por outro, as formalidades têm também relevância, pois a Administração ao seguir o 
procedimento da portaria de condições deixa inequivocamente demonstrada a sua vontade. 
E não se diga que assim deixaria de haver fundamento para a existência das duas figuras 
(argumento utilizado pelo Ac. Rel. Porto, de 12 de Outubro de 1981, BTE, nº 7-8-9, vol. 49, 
1982 p. 917), porque basta uma ser subsidiária da outra para haver necessidade de ambas. De 
qualquer modo, fica claro que esta característica é apenas tendencial.
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Distingue-se das portarias de extensão e de condições de trabalho, pois estas 
são fruto da actividade da Administração e aplicam-se aos seus destinatá-
rios independentemente de qualquer litígio ou de estes estarem de acordo 
quanto ao seu conteúdo; daí a diferente natureza negocial e não negocial.

A diferença entre a arbitragem voluntária e a obrigatória (ou necessária 
que também é, naturalmente, obrigatória) está, desde logo, na sua origem, 
uma vez que a primeira surge na sequência de um acordo entre as partes 
(cláusula compromissória ou compromisso arbitral), enquanto a arbitra-
gem obrigatória (ou necessária) assenta num despacho do ministro res-
ponsável pela área laboral (artigos 506º e 509º, nº 1, 511º, nº 1, do CT 2009).

VII. Tendo presente a matéria adjectiva, decorre da Lei da Organização 
do Sistema Judiciário que a temática da acção de anulação e interpreta-
ção de cláusulas de convenção colectiva está a cargo dos tribunais laborais 
(artigo 126º, nº 1, alínea a), da Lei nº 62/2013, de 26 de Agosto, LOSJ 2013). 
Com efeito, em termos adjectivos, o Código de Processo do Trabalho (CPT 
1999) consagra um regime especial, mantendo o processo laboral autono-
mia – pelo menos formal – face ao processo civil26. Essas especificidades 

26 A autonomia do processo do trabalho face ao processo civil é matéria que tem, desde há 
muito, ocupado a doutrina, cfr. Raúl Ventura, “Princípios Gerais de Direito Processual do 
Trabalho”, AAVV, Curso de Direito do Trabalho, suplemento da Revista da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, Lisboa, 1964, pp. 31 e ss, em especial, 34 e ss, que identificando os 
princípios gerais caracterizadores do direito processual do trabalho, afirma, no entanto, que 
“não discutiremos a questão academicamente interessante de saber se o direito processual de 
trabalho goza de autonomia” (p. 34). No quadro do anterior Código de Processo Civil, colo-
cando em causa a autonomia dos dois processos, por exemplo, Palma Ramalho, “Processo 
do Trabalho: Autonomia ou Especialidade em Relação ao Processo Civil”, AAVV, Estudos do 
Instituto de Direito do Trabalho, volume VI, coordenação de Romano Martinez, Instituto de 
Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa, Almedina Coimbra, 2012, em espe-
cial, pp. 24 e ss, defendendo que “a nosso ver esta autonomia [do processo do trabalho] pode 
hoje considerar-se em crise, por um motivo sistemático e por uma razão axiológica” (p. 30); 
bem como, Palma Ramalho, “Tem o Direito Processual do Trabalho Princípios Próprios?”, 
AAVV, O Novo Código de Processo Civil e o Processo do Trabalho, coordenação de Palma Ramalho 
e Teresa Coelho Moreira, «estudos Apodit, 2», AAFDL Editora, 2016, pp. 13 e ss, recusando 
o reconhecimento de princípios próprios do processo laboral. Sustentando a autonomia dos 
dois processos, por exemplo, Abrantes Geraldes, “Recursos no Processo do Trabalho”, 
AAVV, Estudos do Instituto de Direito do Trabalho, volume VI, coordenação de Romano Martinez, 
Instituto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa, Almedina Coimbra, 
2012, p. 205, para quem “a autonomia do Direito do Trabalho revela-se não só ao nível do 
direito substantivo, mas também do adjectivo, sem exclusão da fase de recursos”; Romano 
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resultam, desde logo, das particularidades do direito substantivo27, tradu-
zindo-se na “… simplificação processual, de modo a facilitar o acesso dos 
trabalhadores à via jurisdicional, e tendo em vista uma maior celeridade 
do processo”28; e com base nas particularidades do processo laboral, têm 
sido identificados princípios próprios deste direito adjectivo29/30.

Martinez, Direito do Trabalho, Instituto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de 
Lisboa, 9ª edição, Almedina, Coimbra, 2019, p. 1313, escrevendo, “… não obstante a aplicação 
subsidiária, em particular do direito processual civil, as normas do Código de Processo do 
Trabalho mantêm en tre si uma certa inter-relação, constituindo um todo com alguma au-
tonomia”, revendo a posição expressa em “O Novo Código de Processo do Trabalho – Uma 
Reforma Necessária” AAVV, Estudos do Instituto de Direito do Trabalho, volume VI, coordenação 
de Romano Martinez, Instituto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa, 
Almedina Coimbra, 2012, em especial, pp. 13 e ss.
27 Como bem notava, há várias décadas, R aúl Ventur a, “Princípios Gerais de Direito 
Processual do Trabalho”, cit., p. 49, podendo exemplificar-se com os processos emergentes 
de acidente de trabalho e doença profissional, artigos 99º e ss.
28 Romano Martinez, Direito do Trabalho, cit., 2019, pp. 1311-1312, com desenvolvimentos 
nas pp. subsequentes.
29 Sobre os princípios gerais do processo laboral, cfr., Raúl Ventura, “Princípios Gerais 
de Direito Processual do Trabalho”, cit., pp. 34 e ss, escrevendo que “entendendo, porém, que 
nem toda a especialidade é um princípio, condensaríamos tudo em três princípios: justiça 
célere, justiça pacificadora, justiça completa” (p. 49); Romano Martinez, Direito do Trabalho, 
cit., 2019, pp. 1312-1313, referindo, entre outros, “… a celeridade processual, a simplicidade 
de tramitação, a imediação, preconizando-se o contacto pessoal entre o juiz e as partes, e a 
possibilidade de condenação ultra petita, como reflexo proces sual da irrenunciabilidade dos 
direitos do trabalhador” (p. 1313); José António Mesquita, “Princípios Gerais do Direito 
Processual do Trabalho”, Prontuário de Direito do Trabalho, nº 73, 2006, pp. 83 e ss, salientando a 
absorção dos princípios originários pelo direito processual civil (p. 84); Joana Vasconcelos, 
Direito Processual do Trabalho, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2017, pp. 13 ss, acolhendo 
a posição de Raúl Ventura; Lobo Xavier, com a colaboração de Furtado Martins, 
Nunes de Carvalho e Joana Vasconcelos, Manual de Direito do Trabalho, 4ª edição, 
Rei dos Livros, Lisboa, 2020, p. 980, refere-se à valorização da conciliação e à celeridade e 
simplicidade da tramitação. Para uma análise evolutiva dos princípios do processo laboral, 
Isabel Alexandre, “Princípios Gerais do Processo do Trabalho”, AAVV, Estudos do Instituto 
de Direito do Trabalho, volume III, coordenação de Romano Martinez, Almedina, Coimbra, 
2002, pp. 389 ss, concluindo que “as especialidades do processo civil laboral situam-se, pois, 
essencialmente, ao nível procedimental e não de princípios” (p. 440).
30 Note-se, no entanto, que o processo do trabalho não tem o intuito de abranger todas as 
questões processuais, intervindo, nos casos omissos, por exemplo, a legislação processual 
comum (artigo 1º, nº 2, alínea a)), sem prejuízo dos limites constantes do nº 3 do artigo 1º.
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VIII. O regime processual determina que o processo declarativo pode 
ser comum ou especial (artigo 48º, nº 2, do CPT 1999), aplicando-se este, 
nos casos expressamente previstos na lei, e, aquele, nas situações a que 
não corresponda processo especial (artigo 48º, nº 3, do CPT 1999)31. Entre 
os diversos processos especiais encontra-se o denominado “processo do 
contencioso de instituições de previdência, abono de família, associações 
sindicais, associações de empregadores ou comissões de trabalhadores” 
(capítulo IV do título VI); por sua vez, no quadro deste processo, o Código 
enquadra, entre outras, a “acção de anulação e interpretação de cláusu-
las de convenções colectivas de trabalho” (secção VI, artigos 183º a 186º do 
CPT 1999)32.

Este regime especial deve ser enquadrado no quadro da regra geral dos 
efeitos substantivos acima referidos, atendendo, em particular, ao princípio 
da filiação (artigo 496º do CT 2009)33, enquanto densificação do artigo 56º, 
nºs 3 e 4, da Constituição, o que significa que o regime adjectivo constitui 
uma concretização daquele princípio substantivo.

Compete ao autor, na petição, identificar todas as entidades outorgan-
tes, bem como apresentar os fundamentos da sua pretensão (artigo 183º, nº 
1, do CPT 1999); por outro lado, a mesma peça processual deve ser acom-
panhada de cópia do Boletim do Trabalho e Emprego34 no qual foi publicada 

31 Sobre os diferentes tipos de processos laboris, vd., por exemplo, Romano Martinez, 
Direito do Trabalho, cit., 2019, pp. 1314-1315. Para uma análise do processo declarativo comum, 
entre outros, M adeir a de Brito, “Incidências do Novo Código de Processo Civil no 
Processo do Trabalho em Especial no Processo Declarativo Comum”, AAVV, O Novo Código de 
Processo Civil e o Processo do Trabalho, coordenação de Palma Ramalho e Teresa Coelho Moreira, 
«estudos Apodit, 2», AAFDL Editora, 2016, pp. 23 e ss, bem como, do mesmo Autor, “A 
Tramitação do Processo Declarativo Comum no Código do Processo do Trabalho”, AAVV, 
Estudos do Instituto de Direito do Trabalho, volume III, coordenação de Romano Martinez, IDT, 
Almedina, 2002, pp. 443 e ss; Sousa Pinheiro, “Processo Declarativo Comum”, AAVV, Um 
Ano de Reforma do Processo do Trabalho: Balanço e Perspetivas, coordenação de Palma Ramalho e 
Teresa Coelho Moreira, «estudos Apodit, 8», AAFDL Editora, 2021, pp. 33 e ss.
32 José Eusébio Almeida, “Processo de Contencioso de Previdência, Abono de Família e 
Associações Sindicais”, AAVV, Estudos do Instituto de Direito do Trabalho, volume V, coordenação 
de Romano Martinez, Instituto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa, 
Almedina Coimbra, 2007, pp. 95 e ss.
33 Para mais desenvolvimentos sobre a eficácia subjectiva da fonte convencional, Gonçalves 
da Silva, Da Eficácia da Convenção Colectiva, volume II, cit., pp. 1097 e ss.
34 No caso da Região Autónoma da Madeira, a publicação deve ser feita no Jornal Oficial (III 
série do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, cfr. artigo 519º, nº 1, do CT2009, bem 
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a fonte em causa e oferecida prova pertinente (artigo 183º, nº 2, do CPT 
1999). Seguidamente, os outorgantes são citados e dispõem de 20 dias 
para alegarem – em vez de contestarem – por escrito (artigo 184º, nº 1, do 
CPT 1999), cujo incumprimento não tem efeitos cominatórios (artigo 184º,  
nº 3, do CPT 1999)35.

Estes processos seguem os termos do processo comum plasmado no 
CPT 1999 (artigo 162º, nº 1), podendo realizar-se audiência de julgamento 
ou seguir-se, de imediato, o saneador-sentença, sublinhando-se ainda a 
exclusão da audiência preliminar e da tentativa de conciliação (artigos 
162º, nº 2, e 185º, nº 1); por outro lado, haverá sempre recurso de revista 
para o Supremo Tribunal (artigo 185º, nº 2), sem prejuízo de recurso para 
a Relação, independentemente do valor da causa e da sucumbência (artigo 
79º, alínea c))36, permitindo-se recurso “per saltum” da 1ª instância para o 
Supremo (artigo 678º do CPC 2013)37.

como artigo 11º, nº 2, da Lei 7/2009, de 12 de Fevereiro, e artigo 3º do Decreto Legislativo 
Regional nº 21/2009/M, de 4 de Agosto, com alterações). Relativamente à Região Autónoma 
dos Açores, a divulgação é feita no Jornal Oficial (4ª série do Jornal Oficial da Região Autónoma 
dos Açores), cfr. artigo 519º, nº 1, do CT2009, bem como artigo 11º, nº 2, da Lei 7/2009, de 12 
de Fevereiro, e artigo 3º, nº 1, do Decreto Legislativo Regional nº 19/2006/A, de 2 de Junho, 
com alterações).
35 Sustenta Alcides Martins, Direito Processual do Trabalho, Almedina, Coimbra, 2019, p. 
255, que “tudo isto acontece porque não estão em causa factos controversos, mas tão somente 
a apreciação jurídica de alguma ou algumas cláusulas do instrumento de regulamentação 
colectiva, o que só remotamente pode implicar a análise de alguma factualidade”. Não diría-
mos tanto, pois, na verdade, é comum haver factos relevantes, como, por exemplo, no caso da 
acção de interpretação, a negociação, cujos pormenores “fogem”, muitas vezes, à forma escrita. 
36 Como tem sido sublinhado pela doutrina, estas regras não se aplicam ao processo de con-
vocação de assembleias gerais, em virtude de se tratar “… de um processo de jurisdição gra-
ciosa que se inicia com um mero requerimento, instruído com a necessária documentação”, 
Fausto Leite, “Processos do Contencioso de Instituições de Previdência, Abono de Família, 
Associações Sindicais, Associações de Empregadores ou Comissões de Trabalhadores”, AAVV, 
Estudos do Instituto de Direito do Trabalho, volume VI, coordenação de Romano Martinez, 
Instituto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa, Almedina Coimbra, 
2012, p. 187; Leite Ferreira, Código de Processo do Trabalho Anotado, 4ª edição, Coimbra 
Editora, 1996, p. 699. Para uma análise dos recursos no Processo do Trabalho, Abrantes 
Geraldes, “Recursos no Processo do Trabalho: Justifica-se um Regime Especial?”, AAVV, 
O Novo Código de Processo Civil e o Processo do Trabalho, coordenação de Palma Ramalho e Teresa 
Coelho Moreira, «estudos Apodit, 2», AAFDL Editora, 2016, pp. 193 e ss, sustentando a au-
sência de justificação para um quadro especial, bem como, do mesmo Autor, “Recursos no 
Processo do Trabalho”, cit., pp. 205 e ss, e, ainda, Recursos no Processo do Trabalho, Almedina, 
Coimbra, 2010, passim; Alcides Martins, Direito Processual do Trabalho, cit., pp. 161 e ss; 


