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Em 9 de outubro de 2015 - Pel’A Diretora-Geral do Em-
Isilda Costa Fernandes

- A Subdiretora-Geral, Isabel Brites.

Aviso sobre a data da cessação da vigência do con-
trato coletivo entre a Associação dos Estabelecimen-
tos de Ensino Particular e Cooperativo - AEEP e a 
Federação Nacional dos Professores - FENPROF e 

outros

A Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular 
e Cooperativo - AEEP requereu, em 12 de março de 2015, a 
publicação de aviso sobre a data da cessação da vigência do 
contrato coletivo entre a mesma associação de empregadores 
e a Federação Nacional dos Professores - FENPROF e ou-
tros, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), 
n.º 30, de 15 de agosto de 2011.

A convenção em apreço foi outorgada pela AEEP, 
FENPROF, Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), 
Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Portugal Telecom e 
pelo Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, 
Vigilância, Limpeza, Domésticas e de Actividades Diversas 
(STAD).

O contrato coletivo entre a Associação dos Estabeleci-
mentos de Ensino Particular e Cooperativo - AEEP e a Fe-
deração Nacional dos Professores - FENPROF e outros, foi 
publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 

publicadas nos Boletins do Trabalho e Emprego, n.º 10, de 
15 de março de 2008, n.º 13, de 8 de abril de 2009 e n.º 30, 
de 15 de agosto de 2011, com efeitos no âmbito de represen-
tação da FENPROF.

Posteriormente, o referido contrato coletivo viria a ser 
objeto de revisão global, publicada no Boletim do Trabalho e 
Emprego, n.º 12, de 29 de março de 2015, tendo sido, no en-
tanto, outorgado apenas pelo SEP - Sindicato dos Enfermei-
ros Portugueses e pelo STAD - Sindicato dos Trabalhadores 
de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e 
de Atividades Diversas.

A AEEP denunciou validamente a convenção - assinada 
por quem tinha poderes para o ato e acompanhada de propos-
ta negocial global - junto da FENPROF, em 14 de maio de 
2013, ao abrigo do artigo 500.º do Código do Trabalho (CT),
na redação aprovada pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 
com efeitos a partir de 13 de maio de 2013.

À data denúncia o regime legal de sobrevigência e 
caducidade aplicável é o previsto no artigo 501.º do CT, na 
versão aprovada pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

O referido artigo 501.º instituiu um regime de sobrevi-
-

núncia. O disposto nos números 1 e 2 deste artigo é aplicável

depender a cessação de vigência desta da substituição por 
outro instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. 

contrato coletivo regula a sua vigência no número 1 do artigo 
2.º (previsto na convenção inicial publicada em 2007) deter-

«O presente CCT terá o seu início de vigência 
cinco dias após a sua publicação no Boletim do Trabalho e 
Emprego e vigorará por um prazo mínimo de dois anos.»

Determina o número 3 do referido artigo 501.º do CT que
«Havendo denúncia, a convenção mantém-se em regime de 
sobrevigência durante o período em que decorra a negocia-
ção, incluindo conciliação, mediação ou arbitragem voluntá-
ria, ou no mínimo durante 18 meses»

No caso, as partes estiveram em processo de negociação, 
incluindo conciliação e mediação, entre 14 de maio de 2013 
e 9 de março de 2015.

A AEEP, o SEP e o STAD chegaram a acordo em 2 de 
março de 2015. O respetivo acordo de revisão da convenção 
foi publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 12, de 
29 de março de 2015.

O mesmo não sucedeu relativamente à FENPROF, não 
tendo sido requerida a passagem à arbitragem voluntária.

Entre a data da denúncia (14 de maio de 2013) e o termo 
do processo de mediação (9 de março de 2015) decorreram 
mais de 18 meses.

O número 4 do artigo 501.º do CT, na redação aprovada 
pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, determina que «De-
corrido o período referido no número anterior, a convenção 
mantém-se em vigor durante 60 dias após qualquer das par-
tes comunicar ao ministério responsável pela área laboral e 
à outra parte que o processo de negociação terminou sem 
acordo, após o que caduca.»

Em 12 e 13 de março de 2015, respetivamente, a AEEP 
procedeu à referida comunicação junto da FENPROF e do 
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, 
pelo que, de acordo como o referido número 4 do artigo 
501.º do CT, a convenção cessou a sua vigência, por caduci-
dade, em 13 de maio de 2015.

-

h) do número 2 do artigo 492.º do CT] e que, não se conhece 
a existência de acordo posterior à denúncia sobre os mesmos 
efeitos, o ministério responsável pela área laboral procedeu à 

úmero 5 do artigo 501.º do CT, para 
que, querendo, as partes acordassem os efeitos decorrentes 

Da tramitação legal subsequente, foi realizada a audiên-
-

mos do número 1 do artigo 121.º e 122.º, ambos do Código 
do Procedimento Administrativo, do projeto de decisão do 
pedido de publicação do aviso sobre a data da cessação da 
vigência da convenção, no âmbito da FENPROF.

No âmbito da referida audiência a AEEP pronunciou-se 
no sentido da concordância com o projeto de decisão.

Por sua vez, a FENPROF requereu a reapreciação do 
projeto de decisão entendendo improceder a caducidade da 
convenção na data 13 de maio de 2015.

Ponderada a argumentação explanada pela oponente, 
tem-se que os fundamentos expendidos não são de acolher 

-
cáveis face às factualidades, a convenção caducou naquela 
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data.
d) do 

número 3 do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 40/2012, 
de 12 de abril, determino ao abrigo do número 4 do artigo 

O contrato coletivo entre a Associação dos Estabeleci-
mentos de Ensino Particular e Cooperativo - AEEP e a Fe-
deração Nacional dos Professores - FENPROF e outros, pu-
blicado no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE), 1.ª série, 

publicadas no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 10, de 15 
de março de 2008, n.º 13, de 8 de abril de 2009, e n.º 30, de 

15 de agosto de 2011, cessou a sua vigência no âmbito da 
AEEP e da FENPROF, por caducidade, em 13 de maio de 
2015, nos termos dos números 3 e 4 do artigo 501.º do Có-
digo do Trabalho, na redação aprovada pela Lei n.º 7/2009, 
de 12 de fevereiro.

Lisboa, 13 de outubro de 2015 - Pl’A Diretora-Geral do 
Isilda C. Fernandes

- A Subdiretora-Geral, Isabel Brites. (Ao abrigo do número
2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 40/2012, de 12 
de abril e artigo 42.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo).
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