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Comentário 

 

 

1. No mês de Janeiro foram publicadas 13 convenções: 7 CCT, 1 ACT e 5 AE. 

Nos cálculos dos valores médios não foram consideradas sete convenções pelos 

seguintes motivos: 
 

-Três são paralelas de textos publicados em meses anteriores, 

-Duas são primeiras convenções, 

-Para duas não é viável estabelecer o comparativo entre a tabela vigente 

e a anterior. 

2. O número de trabalhadores abrangidos (69 473) pelas restantes 6 

convenções superou, substancialmente, o do mês anterior (34 605), mas situou-se 

muito abaixo do registado no mês homólogo de 2005 (90 238). A convenção com 

maior  número de trabalhadores  foi o “CCT Restaurantes e similares”,  com  53 

046, outorgado por uma federação da linha CGTP. Esta convenção abrange 76,4% 

do total de trabalhadores do período.  

3. A eficácia média ponderada das tabelas anteriores foi de 23,9 meses, 

superior à média de 2005 (20,4 meses). 

4. A variação média intertabelas anualizada para o total das convenções 

assumiu o valor de 2,7%, igual à média registada no ano transacto; os valores dos 

aumentos anualizados das convenções consideradas oscilaram entre 2,3% e 3,7%. 

A variação para as convenções cujas tabelas anteriores tinham um ano de 

eficácia foi de 3,7%, muito superior à média verificada em 2005 (2,6%). De 

notar, todavia, que aquele valor respeita, apenas, a duas convenções e a 478 

trabalhadores. 
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Variação média ponderada intertabelas 
IRC publicados em Janeiro de 2006  

Variação (%) Variação anualizada (%) 

Intertabelas  Intertabelas  ACTIVIDADES 
Nº de 

trabalha-
dores 

Eficácia 
(meses) 

Nominal Deflacionada 
IPC 

Nominal Deflacionada 
IPC 

TOTAL 69473 23,9 5,5 0,6 4,9 2,7 0,3 2,4

Indústrias 
transformadoras 634 15,0 3,9 0,7 3,2 3,4 0,9 2,5

Comércio por grosso e 
a retalho; reparação de 
veículos automóveis, 
motociclos e de bens 
de uso pessoal e 
doméstico 

14232 24,0 4,6 -1,0 5,7 2,3 -0,5 2,8

Alojamento e 
restauração 54607 24,0 5,7 1,0 4,7 2,8 0,5 2,3

 

 

 

 

 

 

 


