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CONTEXTO ECONÓMICO

Depois de um período em que a economia portuguesa vinha registando uma evolução favorável,
em que as taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real descreveram uma tendência
positiva, a situação inverteu-se no quarto trimestre de 2008. Desde o final desse ano, as taxas de
crescimento do PIB real tornaram-se negativas. Os dados estatísticos mais recentes, relativos ao
quarto trimestre de 2009, mostram que apesar de se ter continuado a observar uma contracção
do PIB em termos reais há indícios de que a fase mais complicada desta crise já foi
ultrapassada.
De acordo com as previsões da Comissão Europeia, em 2009, o PIB real deverá registar uma
contracção de cerca de 3%. As exportações, importações e o investimento foram as dimensões
mais fortemente afectadas pela crise internacional e os principais determinantes da tendência
observada no PIB.
Para 2010 espera-se uma estagnação da actividade económica. No ano subsequente, as
previsões apontam para um crescimento moderado do PIB que deverá estar próximo de 1%. O
mercado de trabalho tem vindo a reflectir a evolução macroeconómica. A taxa de desemprego
tinha iniciado uma tendência de subida na anterior recessão económica, no entanto o ritmo de
crescimento desta taxa começou a aumentar mais rapidamente no quarto trimestre de 2008,
atingindo o valor de 10,3% em Fevereiro de 2010. Em virtude da estagnação económica
esperada para o ano de 2010, a taxa de desemprego deverá manter-se relativamente inalterada.
O emprego tem vindo a decrescer em todos os sectores de actividade (agricultura, indústria e
serviços) desde o final de 2008. No grupo de indivíduos mais negativamente afectados pela
recessão económica inscrevem-se os jovens do sexo masculino, pouco qualificados. Devido à
deterioração da situação no mercado de trabalho, a taxa de actividade começou a diminuir no
segundo trimestre de 2008. Esta tendência resulta de uma percepção de que é mais difícil
encontrar emprego num período de desemprego elevado, pelo que parte da população inactiva
permanece nessa condição. Os jovens manifestam uma maior propensão para prosseguirem os
seus estudos e os outros inactivos têm menores incentivos para entrarem no mercado de trabalho
Apesar dos contractos sem termo permanecerem como o tipo de vínculo contratual mais
frequente, a importância dos contratos a termo certo e do trabalho temporário tem vindo a
crescer. Espera-se que a segmentação no mercado de trabalho continue a aumentar.
O incremento observado no número de processos de reestruturação desde o início da presente
recessão coloca um desafio considerável à economia portuguesa. Estes processos terão um
impacto positivo na taxa de desemprego, nomeadamente na taxa de desemprego de longa
duração, na medida em que contribuirão para acelerar o processo de desindustrialização.
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RELAÇÕES LABORAIS EM PORTUGAL: UMA SÍNTESE
Neste capítulo, é apresentado um resumo das relações laborais em Portugal. Com esse intuito
serão focados os principais actores, a sua importância relativa e as principais questões que
colocam entre confederações patronais e sindicais.

ANTECIPAÇÃO DOS PROCESSOS DE REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL
Nos anos mais recentes foram dados passos importantes no sentido de promover um
melhoramento dos instrumentos de prevenção e antecipação dos processos de reestruturação
empresarial. Podem ser identificadas duas áreas nas quais as reformas introduzidas tiveram um
impacto positivo neste âmbito: a reforma do Código do Trabalho que aumentou o grau de
flexibilidade com que as empresas podem gerir os seus recursos humanos; e a reforma do
sistema de educação e formação profissional.
A reforma do sistema de educação e formação profissional assentou em dois pilares
fundamentais: jovens e adultos. No que toca aos primeiros, as reformas procuraram reduzir as
taxas de abandono escolar e de reprovação através da diversificação da oferta formativa, do
aumento da qualidade da formação oferecida e do aumento do número de vagas em cursos de
dupla certificação. No que respeita aos adultos, a iniciativa procurou promover a qualificação da
população activa. Os dados relativos à implementação destas reformas sugerem que estas serão
capazes de atingir dois dos três ambiciosos objectivos que teriam sido estabelecidos para 2010:
colocar 50% dos jovens a frequentar o ensino secundário em cursos de dupla certificação e
qualificar um milhão de activos. Estatísticas relativas à educação mostram também que as taxas
de reprovação e abandono escolar têm vindo a decrescer. Estes são desenvolvimentos positivos
em virtude do diferencial entre Portugal e os restantes Estados-Membros da União Europeia
nesta área.
Em Portugal, a análise do impacto dos percursos formativos na empregabilidade e a previsão das
necessidades futuras de competências têm merecido uma importância relativamente reduzida
na concepção das políticas de educação e emprego. No entanto, recentemente ocorreram
desenvolvimentos que permitiram uma evolução nesse sentido como sejam: a criação de
estruturas para monitorizar a empregabilidade dos indivíduos que saem dos vários tipos de
percursos formativos e a constituição dos Conselhos Sectoriais com o intuito de promover uma
maior aproximação entre as competências adquiridas e requeridas para desempenhar as várias
profissões. Se esta linha de evolução for seguida no futuro, haverá um reforço da capacidade de
antecipar as necessidades do mercado de trabalho e de promover um melhor ajustamento entre
procura e oferta de competências, o que terá efeitos positivos na capacidade de antecipação dos
processos de reestruturação empresarial.
No actual contexto de crise, em paralelo com as medidas de natureza estrutural que estavam a
ser implementadas, o governo lançou medidas para desincentivar a destruição de emprego
visando reduzir os fluxos de entrada no desemprego. As mais relevantes iniciativas nesta área
incluem: apoios ao emprego nas Pequenas e Médias Empresas (PMEs); os incentivos à redução
da precariedade no emprego; e o Programa Emprego-Formação (i.e. programa que visa motivar
as empresas a usarem horas de trabalho das quais não necessitem devido à redução da
actividade da empresa para aumentarem/actualizarem os conhecimentos dos seus
trabalhadores).
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GESTÃO DOS PROCESSOS DE REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL
Nesta secção sumariam-se as disposições legais relativas aos processos de despedimento
colectivo e os mecanismos disponíveis para providenciar apoio aos trabalhadores afectados por
esse tipo de processos. Neste conjunto incluem-se a atribuição de uma compensação financeira
ao trabalhador em virtude do tempo de serviço na empresa e um conjunto de programas
oferecidos pelos serviços públicos de emprego para promover o retorno mais rápido possível do
desempregado ao mercado de trabalho. No que concerne a estes programas são elencados
também aqueles que foram desenvolvidos desde o início da presente recessão económica para
agilizar as transições do desemprego para o emprego.
Adicionalmente são descritos os instrumentos de intervenção nos processos de reestruturação,
os quais incluem o programa REDE e o Gabinete de Intervenção Integrada para a Reestruturação
Empresarial (AGIIRE).

AVALIAÇÃO GLOBAL
Depois de analisadas as medidas e instrumentos disponíveis para antecipar e gerir os processos
de reestruturação empresarial, neste capítulo são referidos os principais desafios que se
colocam ao “modelo português”. Os problemas de maior escala estão essencialmente
relacionados com a reduzida capacidade para antecipar as reestruturações e para desenvolver
soluções que envolvam a cooperação entre stakeholders locais, regionais, nacionais e sectoriais.
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1

1.1 Evolução do Produto Interno Bruto
Uma análise de dados relativos à evolução da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) real mostra que o desempenho da economia portuguesa se posicionou desde 2002 abaixo
da média europeia (Tabela 1). Esta situação é especialmente preocupante na medida em que o
PIB per capita português em termos de paridade do poder de compra (PPC) se posiciona abaixo
da média dos 27 países da União Europeia (Tabela 2). Nestas condições, os países tendem a
crescer mais depressa do que os seus parceiros mais desenvolvidos.

Tabela 1: Taxa de crescimento do PIB real (1998-2011)
1998 1999 2000

2001

2002

2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 2011*

EU 27

3

3

3,9

2

1,2

1,3

2,5

2

3,2

2,9

0,8

-4,1

0,7

1,6

EU 15

3

3

3,9

1,9

1,2

1,2

2,3

1,8

3

2,6

0,5

-4,1

0,7

1,5

4,9

3,8

3,9

2

0,8

-0,8

1,5

0,9

1,4

1,9

0

-2,9

0,3

1

Portugal

*Previsão
Fonte: Eurostat

Tabela 2: GDP per capita (PPS)
1998
EU 15
Portugal

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

115,4

115,3

115,3

114,9

114,3

113,8

113,1

112,8

112,3

111,6

110,8

76,6

78,2

78

77,3

77

76,6

74,6

77

76,4

75,6

76

Fonte: Eurostat

Das 41 regiões europeias em que o PIB por habitante excede em 25% a média europeia não está
incluída nenhuma região portuguesa. A região portuguesa mais bem posicionada no ranking é
Lisboa, que ocupa o 98º lugar. Das sete regiões portuguesas, quatro regiões têm um PIB por
habitante menor do que 75% da média europeia.

1.2 Distribuição da população activa
O sector dos serviços é o sector com maior peso no emprego (Tabela 3), tendo este peso
aumentado significativamente entre 1998 e 2008 (51% em 1998; 59,3% em 2008). No
âmbito do sector dos serviços, as actividades económicas nas quais o emprego aumentou de
modo mais acentuado foram: Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às
empresas (+85,4%); Saúde e acção social (+50,1%); e Alojamento e restauração (+24,7%). O
peso do sector da construção no emprego total permaneceu relativamente inalterado durante o
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período. Por outro lado, o emprego no sector industrial diminuiu consideravelmente. Entre 1998
e 2008, o peso deste sector no emprego registou uma queda de 5,9 p.p. reflectindo a
continuação do processo de desindustrialização.

Tabela 3: Distribuição do emprego por actividade económica
Actividade económica
Agricultura

2008

13,3%

11,1%

Pescas

0,5%

0,3%

Indústrias extractivas

0,3%

0,3%

23,6%

17,6%

0,7%

0,6%

Construção

10,5%

10,7%

Comércio por grosso e a retalho

14,0%

15,0%

Alojamento e restauração

5,3%

6,1%

Transp., armazenagem e comunicações

3,8%

4,3%

Actividades financeiras

1,9%

1,8%

Actividades imobiliárias

3,7%

6,5%

Adm. Pública, Defesa e Segurança Social obrigatória

5,9%

6,6%

Educação

5,9%

6,6%

Saúde e Acção Social

4,2%

5,9%

Outros serviços

3,1%

3,1%

Actividades das famílias com empregados domésticos

3,2%

3,4%

100%

100%

Indústrias transformadoras
Electricidade, gás e água

TOTAL

Fonte: Eurostat
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Figura 1: Taxas de crescimento do emprego por actividade económica (NACE Rev 1.1)
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Fonte: Eurostat

1.3 Tendências actuais do mercado de trabalho

1.3.1 POPULAÇÃO ACTIVA E EMPREGO
No período que decorreu entre o terceiro trimestre de 2006 e 2009, a taxa de actividade dos
indivíduos com idade entre 15 e 64 anos diminuiu (0,6 p.p.). No entanto, o comportamento
deste indicador é distinto ao nível dos dois géneros: a taxa de actividade masculina decresceu
em 1,5 p.p. enquanto a taxa de actividade feminina se manteve praticamente inalterada. O
comportamento destas taxas reflecte como veremos o modo assimétrico como os dois géneros
foram afectados pela presente recessão económica. No mesmo período, a taxa de emprego
decresceu em todos os grupos etários (dos 15 anos 24 anos; dos 25 aos 49 anos; e dos 50 aos
64 anos de idade). Foi no grupo etário mais jovem que se observou a maior queda (-4,6 p.p.). A
tendência generalizada de decréscimo das taxas de emprego foi iniciada no terceiro trimestre de
2008 quando os efeitos da crise internacional se começaram a reflectir no mercado de trabalho.
Devem ser salientadas as diferenças entre os dois géneros: as taxas de emprego masculinas
foram mais negativamente afectadas que as femininas.

11

Seminário Nacional – Portugal
Antecipação e gestão de processos de reestruturação empresarial

Tabela 4: Taxas de actividade por género
2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009
Q03 Q04 Q01 Q02 Q03 Q04 Q01 Q02 Q03 Q04 Q01 Q02 Q03
Total
(15-64 anos)

74,0

74,1

74,0

73,7

74,3

74,2

74,1

74,4

74,2

74,0

73,9

73,8

73,4

Homens

79,5

79,6

79,5

79,0

79,7

79,4

79,6

79,6

79,4

79,4

78,8

78,9

78,0

Mulheres

68,7

68,6

68,6

68,6

69,1

69,1

68,7

69,2

69,1

68,7

69,1

68,8

68,9

Fonte: Eurostat

Tabela 5: Taxas de emprego por grupo etário e género
2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009
Q0 3 Q04 Q01 Q02 Q03 Q04 Q01 Q02 Q03 Q04 Q01 Q02 Q03
Total
(15-64 anos)

68,2

67,6

67,4

67,6

68,1

68,1

68,1

68,6

68,1

67,9

67,0

66,7

65,8

Homens

74,3

73,7

73,5

73,6

74,1

74,2

74,2

74,3

73,9

73,6

72,1

71,6

70,5

Mulheres

62,2

61,7

61,4

61,7

62,3

62,0

62,2

63,1

62,5

62,2

62,1

61,9

61,1

15-24

36,2

35,1

34,4

34,7

35,6

35,0

34,9

35,3

34,7

34,0

32,3

31,7

31,6

25-49

82,6

82,2

82,0

82,1

82,4

82,4

82,8

83,2

82,7

82,5

81,3

81,4

80,0

50-64

59,4

58,7

58,6

58,9

59,6

59,4

59,1

59,7

59,3

59,2

59,3

58,3

57,7

Grupos etários

Fonte: Eurostat

Em 1998, cerca de 83% dos trabalhadores assalariados tinha um vínculo contratual sem termo
e 12% possuíam contracto a termo certo. Entre 1998 e 2008, a proporção de trabalhadores com
contratos mais precários ganhou importância relativamente aos contratos sem termo.

Tabela 6: Estrutura do emprego por duração do horário de trabalho (%)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Contratos a
termo incerto

82,8

81,3

80,1

79,7

78,5

79,4

80,2

80,5

79,4

77,6

77,2

Contratos a
termo certo

12,1

13,1

13,7

15,0

15,9

15,6

15,1

15,2

16,3

17,5

18,4

Outros

5,0

5,6

6,2

5,3

5,6

5,0

4,8

4,3

4,3

4,8

4,4

Fonte: INE

Em Portugal, em 2008, o trabalho em regime de tempo parcial representava 11,9% do emprego
total. Entre 1998 e 2008, a importância relativa deste tipo de emprego registou um ligeiro
aumento principalmente motivado por uma maior predisposição dos indivíduos do sexo
masculino para aceitarem empregos a tempo parcial (Tabela 7). No entanto, continua a
manter-se abaixo do nível observado na EU.
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Tabela 7: Taxa de emprego a tempo parcial por género
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

11,0

11,0

10,9

11,1

11,2

11,7

11,3

11,2

11,3

12,1

11,9

Homens

6,1

6,4

6,4

6,7

7,0

7,3

7,1

7,0

7,4

8,0

7,4

Mulheres

17,1

16,7

16,4

16,4

16,4

16,9

16,3

16,2

15,8

16,9

17,2

Total

Fonte: INE

A composição do emprego por nível de escolaridade mostra uma realidade extremamente
preocupante: em 2008, 73,3% dos trabalhadores empregados tinha concluído o ensino básico
ou nível de escolaridade inferior, enquanto ao nível europeu (EU15) este grupo representava
apenas 37,2%). No ano de 1998, este desfasamento entre os níveis de qualificação portugueses
e europeus era já evidente. Apesar do ponto de partida da economia portuguesa, que faria
esperar que a escolaridade média tivesse aumentado mais em Portugal que a nível europeu,
sucedeu precisamente o contrário. O único grupo no qual este padrão não foi observado foi o
grupo dos trabalhadores mais jovens.
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Figura 2: Níveis de escolaridade da população empregada
PT
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EU 15
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32,1%
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82,5%
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Básico

73,3%

53,8%
37,2%

PT
2,5%

EU 15
7,0%
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Grupo etário 15-24

21,7%

PT
4,9%

EU 15
8,3%

30,2%
39,6%
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42,8%
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Básico

75,7%

64,9%

53,5%

12,4%

Ensino Superior
Secundário

Básico

PT
9,8%

2008
Grupo etário 15-24

EU 15

48,8%

1998
Grupo etário 25-49

19,8%

PT
17,3%

EU 15

2008
Grupo etário 25-49

28,6%

17,3%

37,8%

Ensino Superior

Ensino Superior
Secundário

44,4%

Básico

77,8%

Secundário
Básico

65,4%

42,4%
27,0%

PT
4,2%
2,9%
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9,4%

1998
Grupo etário 50-74

PT
6,8%
5,7%

EU 15
18,3%

2008
Grupo etário 50-74

20,1%
Ensino Superior

35,7%
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92,9%
70,5%

Básico

Secundário
87,5%

Básico
46,0%

Fonte: Eurostat
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A participação da população adulta com idades compreendidas entre 25 e 64 anos em
programas de educação ou formação profissional está consideravelmente abaixo do observado
na média dos 27 países europeus. Em 2008, apenas 5,3% da população adulta participava
numa iniciativa deste tipo, enquanto a média europeia se posicionava nos 9,6%.

Tabela 8:Taxas de participação da população activa (25-64 anos) em programas de
educação ou formação
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

EU 27

7,1

7,1

7,2

8,5

9,3

9,8

9,7

9,5

9,6

Portugal

3,4

3,3

2,9

3,2

4,3

4,1

4,2

4,4

5,3

Fonte: Eurostat

Para obter uma perspectiva mais geral da participação dos adultos em processos de aprendizagem ao
longo da vida (ALV) é necessário recorrer a diversas fontes de informação. O Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social (MTSS) lançou dois inquéritos nos períodos de 1998-2000 e 2002-2004 sobre as
actividades de formação levadas a cabo no contexto das empresas. O número de actividades formativas
aumentou em todos os sectores de actividade, tendo esta subida sido especialmente notória na
construção, saúde e acção social, energia e transportes. O sector energético e o das actividades
financeiras continuaram a assumir-se como aqueles em que a proporção de empresas com acções de
formação é mais elevada. Nas empresas com mais de 100 trabalhadores, entre 2002 e 2005, o número
de horas dedicadas a formação aumentou de 0,7% para 1% das horas efectivamente trabalhadas. Esta
tendência é confirmada pelos centros de formação. De acordo com os sues dados, o número de
formadores e formandos cresceu significativamente entre 1999 e 2005 (DEPP/MTSS, 20051).

Figura 3: Proporção de empresas com actividades de formação por actividade
económica nos períodos de 1998/2000 e 2002/2004
1998/2000

2002/2004

100
90
80
70
60
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Comércio

Alojamento e
Transp,
restauração armazenagem,
comunicações

Actividades
financeiras

Actividades
imobiliárias

Educação

Saúdeeacção
social

Serviços
colectivos,
sociaise
pessoais

Fonte: MTSS
1

DEPP/MTSS (2005), Estudo de avaliação das políticas de aprendizagem ao longo da vida, Colecção Cogitum nº
17.
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As empresas com mais de 100 trabalhadores reportam informação relativamente detalhada
sobre actividades de formação através do Balanço Social. Usando dados do Balanço Social para
o período de 1998 a 2005, é possível verificar que o custo médio destas acções diminuiu 41,9%
(355€ em 1998; 206€ em 2005). Os trabalhadores com qualificações de nível intermédio e
superior frequentam por regra mais horas de formação que os menos qualificados. Os centros de
formação confirmam que o número de adultos pouco qualificados nos seus programas é
minoritário. De acordo com a sua percepção as principais causas para que tal aconteça são: a
falta de motivação, incompatibilidade de horários, incapacidade de responder aos requisitos
mínimos de escolaridade e dificuldade nas deslocações entre o emprego, local de formação e
residência. Uma maior coordenação entre autoridades públicas, escolas, sociedade civil e
empresas poderia contribuir favoravelmente para conciliar emprego, formação e vida familiar.
Ajustamentos nos horários dos transportes públicos e maior flexibilidade nos horários de
trabalho criariam mais condições para que os menos qualificados pudessem aumentar as suas
competências. Apesar da recente expansão do número de centros de reconhecimento, validação
e certificação de competências (RVCC), os trabalhadores nas áreas mais periféricas só
conseguirão aceder a este tipo de formação se houver um investimento mais avultado no
desenvolvimento desta rede. As empresas referem que os principais obstáculos que se colocam
na planificação das actividades de formação são a resistência dos trabalhadores, as baixas
qualificações e a dificuldade em conciliar os períodos de formação com a actividade produtiva.

1.3.2 DESEMPREGO
O número de empregos criados não tem sido suficiente para absorver o aumento da oferta de
trabalho induzido pela expansão da dimensão da população activa e pela subida nas taxas de
actividade. Entre 1998 e 2008, a taxa de desemprego subiu de 4,9% para 8,1%,
respectivamente. Como se pode observar na Figura 4, na última década, a taxa de desemprego
apresentou uma evolução completamente distinta em Portugal e na zona euro. Enquanto em
Portugal, esta taxa registou subidas sistemáticas ao longo do período, ao nível da zona euro, o
padrão foi precisamente o oposto, ou seja, de diminuição.
A partir de Novembro de 2008, a taxa de desemprego começou a revelar uma tendência de forte
crescimento. De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Eurostat, em Dezembro de
2009, a taxa de desemprego atingiu 10,4% (Figura 5), o valor mais elevado registado desde o
início desta série publicada pelo Eurostat que remonta a 1983. Esta evolução revela que num
período inferior a uma década a taxa de desemprego em Portugal duplicou 2.

2
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No que respeita à evolução recente do desemprego, diversos analistas têm referido a existência de um aumento da
intensidade dos fluxos de emigração como um dos factores que tem permitido que a subida da taxa de
desemprego esteja abaixo do expectável. No entanto, este elemento não será referido neste relatório por falta de
evidência empírica sobre essa questão.
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Figura 4: Taxa de desemprego por género (%)
Total - EA

Total - PT

Homens - PT

Mulheres - PT

12
10
8
6
4
2
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fonte: Eurostat

Figura 5: Taxa de desemprego
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Fonte: Eurostat

As taxas de desemprego mais elevadas são registadas no Alentejo, Norte e Lisboa (Figura 6).
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Figura 6: Taxas de desemprego regionais
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Fonte: Estatísticas do Emprego, INE

Ao longo da última década, o mercado de trabalho manifestou uma capacidade limitada para se
adaptar às alterações estruturais que foram ocorrendo na economia. A crise de 2001-3 acelerou
o processo de desindustrialização o que conduziu a um aumento do desemprego estrutural que
as políticas de emprego desenvolvidas desde essa data não conseguiram mitigar. A Figura 7
reflecte esta realidade.

Figura 7: Taxa de desemprego de longa duração (1998-2008)
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Fonte: Eurostat
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1.4 Medição das reestruturações
Nesta secção, serão usadas as metodologias mais comuns para caracterizar a intensidade dos
processos de reestruturação. Estes incluem a análise da demografia das empresas, relocações,
variações no emprego por sector de actividade e despedimentos colectivos.

1.4.1 MEDIÇÃO COM BASE NA MODIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS
EMPRESARIAIS
Neste domínio existem várias tendências a assinalar:

!

O número de empresas em cada escalão de dimensão tem aumentado nos últimos anos
mas não com a mesma intensidade em cada um desses escalões. Entre 2004 e 2007, o
número de empresas com menos de 10 trabalhadores e de empresas com mais de 249
trabalhadores aumentou mais rapidamente que o número de empresas empregando entre
10 e 249 trabalhadores;

Figura 8: Número de empresas por escalão de dimensão (2004 = índice100)
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> 249
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Fonte: Estatísticas das Empresas, INE

!

Desde 2004, as taxas de mortalidade das empresas registaram uma tendência de subida. As
taxas de mortalidade permaneceram abaixo das taxas de natalidade com excepção do ano de
2006. O diferencial positivo entre as taxas de natalidade e mortalidade explica o crescimento
do número de empresas observado no período;
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Tabela 9: Taxas de natalidade e mortalidade das empresas em Portugal (%)
Taxa de natalidade

Taxa de mortalidade

2004

15

11,5

2005

14,3

13,4

2006

15,7

16

2007

15,2

n.a.

Fonte: Estatísticas das Empresas, INE

!

Entre 2005 e 2007, as actividades económicas nas quais a concentração de mercado
aumentou foi superior às actividades económicas em que a concentração diminuiu;

!

De acordo com as estatísticas do MTSS relativamente ao número de empresas a iniciar e
concluir processos de reestruturação (Figura 9), desde o segundo trimestre de 2008 que o
número de processos começou a descrever uma tendência positiva que se agravou em
2009, principalmente no que se refere aos processos iniciados.

Figura 9: Número de empresas a iniciar e concluir processos de reestruturaçã
Pro ces s o s in iciad o s

Pro ces s o s co n clu íd o s
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Fonte: Boletim Estatístico, MTSS
3

A consultora COFACE divulga semestralmente um relatório sobre insolvências e constituições
de empresas. Na tabela seguinte são apresentados os casos registados de declarações de
insolvência pelo tribunal, apresentações à insolvência pela própria empresa, requisições de
insolvência por terceiros e de planos de insolvência (i.e. casos em que os credores
desenvolveram um plano para viabilizarem a empresa). Verifica-se que entre 2008 e 2009, o
número de declarações de insolvência pelo tribunal aumentou 48,8%. As acções de
apresentação e requisição de insolvência também subiram consideravelmente no período
(49,8% e 20,9%, respectivamente). Como resultado, a taxa de incidência das acções de
insolvência (i.e. racio entre o número de acções de insolvência e o número total de empresas)
subiu de 0,6% para 0,8% entre 2008 e 2009. Paralelamente, verificou-se uma redução do
número de constituições de empresas em 3,6%.
3
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COFACE (2009), Estudo de Insolvências e Constituições de Empresas: Portugal 2009/2008.
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Outro aspecto a salientar é o peso minoritário que ocupam os planos de insolvência quando
comparados com as declarações de insolvência pelo tribunal (8,2% e 90,8%, respectivamente),
sendo que de 2008 para 2009, o peso dos planos de insolvência caiu de 8,2% em 2008 para
6,4% em 2009.

Tabela 10: Acções e decisões de insolvência
2008

2009/200
8

2009

Number

%

Number

%

%

Declaração de insolvência - Tribunal

841

90,8

1251

93,6

48,8

Declaração de insolvência –
Apresentada

979

41,8

1467

47,1

49,8

Declaração de insolvência – Requerida

1362

58,2

1646

52,9

20,9

85

9,2

86

6,4

1,2

3267

100,0

4450

100,0

36,2

Plano de insolvência
Total

Fonte: Estudo de Insolvências e Constituições de Empresas: Portugal 2009/2008, COFACE

Analisando agora a distribuição das acções de constituição de empresas e de insolvência por
distrito verifica-se que os distritos responsáveis pela maior proporção de acções de insolvência
são também aqueles que assumem maior peso no total de empresas e na constituição de novas
empresas. Em termos de acções de insolvência, destacaram-se em 2009, os distritos de Porto
(26,3%), Lisboa (18,3%), Braga (15,6%), Aveiro (9%) e Leiria (5%).
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Tabela 11: Acções de insolvência e constituições de empresas por distrito
Acções de insolvência

Constituições

Empresas

Acções
Insolvência/ Constituições
/Total
Total
empresas
(%)
empresas (%)

2008

2009

2008

2009

2009

%

%

%

%

%

Aveiro

9,3

9,0

5,2

6,0

6,4

1,2

5,2

Beja

0,2

0,4

1,2

1,4

1,2

0,2

5,3

Braga

15,6

15,6

7,8

9,0

7,0

1,8

6,3

Bragança

0,6

0,6

1,0

1,1

1,1

0,5

5,9

Castelo Branco

1,5

1,8

1,4

1,6

1,6

0,9

5,6

Coimbra

2,7

3,3

3,2

3,7

3,5

0,8

5,5

Évora

1,2

1

1,4

1,6

1,5

0,6

6,0

Faro

1,8

2,1

5,9

6,8

5,3

0,3

5,7

Guarda

1,1

0,8

1,0

1,1

1,3

0,5

4,8

Leiria

5,2

5,0

4,0

4,6

5,0

0,8

4,8

Lisboa

19,1

18,3

28,8

33,1

27,4

0,6

5,7

0,5

0,6

0,9

1,0

1,0

0,5

4,8

27,3

26,3

17,7

20,4

16,8

1,3

6,0

Santarém

3,3

3,6

3,5

4,0

4,2

0,7

4,8

Setúbal

4,3

4,1

6,6

7,6

6,6

0,5

5,8

Viana do
Castelo

1,3

2,0

1,9

2,2

1,9

0,9

5,8

Vila Real

0,8

0,8

1,7

2,0

1,5

0,5

6,4

Viseu

2,5

2,3

2,9

3,3

2,8

0,7

5,8

Angra do
Heroísmo

0,1

0,1

0,4

0,4

0,3

0,2

5,9

Horta

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,5

4,8

Ponta Delgada

0,4

0,3

0,9

0,9

0,7

0,4

5,9

Madeira

1,1

1,9

3,0

3,0

2,8

0,6

4,9

TOTAL

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,8

5,7

Distrito

Portalegre
Porto

Fonte: Estudo de Insolvências e Constituições de Empresas: Portugal 2009/2008, COFACE

Em termos de actividades económicas, em 2009, os sectores com maior peso no total de acções
de insolvência foram: o sector têxtil, do vestuário, couro e calçado (14,3%), construção
(17,3%), comércio por grosso (15,3%) e o comércio a retalho (13%). O sector do comércio é um
caso com características diferentes dos demais por ter uma elevada taxa de constituição de
novas empresas (i.e. racio entre a constituição de novas empresas e o total de empresas). Em
termos de incidência das acções de insolvência, registam-se taxas mais elevadas na indústria do
vestuário (6,38%), na indústria do couro e dos produtos do couro (4,36%) e na fabricação de
têxteis (3,53%).
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1.4.2 MEDIÇÃO COM BASE NAS RELOCALIZAÇÕES
Em Portugal não são apuradas estatísticas sobre este tema de modo regular. No entanto, em
2007, o INE conduziu um inquérito junto das empresas com pelo menos 100 trabalhadores com
o objectivo de obter evidência sobre as empresas que fizeram outsourcing internacional de parte
das suas actividades entre 2001 e 2006, os incentivos que os levaram a enveredar por essa
estratégia, a dimensão deste fenómeno e o seu impacto na competitividade das empresas.
Adicionalmente, foram avaliadas as intenções destas empresas relativamente a fazerem
outsourcing internacional no período de 2007/2009.
Entre 2001 e 2006, as empresas que optaram pelo sourcing internacional escolheram
essencialmente como países de destino: os países da União Europeia (EU 15) (60,6%), outros
países asiáticos (13,5%) e outros países europeus (11%).

Figura 10: Destinos do sourcing internacional
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1 3 .5 %

O ut r o s p a íse s a siá t ic o s

1 1 .0 %
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Fonte: Sourcing Internacional, INE

As decisões de fazer sourcing internacional foram principalmente motivadas por uma decisão
estratégica da empresa-mãe, pela necessidade de melhorar o acesso a novos mercados, por uma
estratégia de melhoria da qualidade dos produtos da empresa e pela vontade de desenvolver
novos produtos.
No período de 2001 a 2006, a maior parte das empresas com pelo menos 100 trabalhadores
não optou pelo sourcing internacional (83,9%) e não tinha intenção de o fazer nos anos
subsequentes.
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Figura 11: Sourcing internacional

1

2

3

1- Empresas sem sourcing internacional no período de 2001 a 2006 e sem planos para passarem a ter entre 2007 e
2009; 2 - Empresas sem sourcing internacional no período de 2001 a 2006 e com planos para passarem a ter entre
2007 e 2009; 3 - Empresas com sourcing internacional no período de 2001 a 2006 e com planos de continuarem a
ter entre 2007 e 2009.
Fonte: Sourcing Internacional, INE

Na distribuição das empresas com outsourcing internacional, os sectores económicos mais
proeminentes foram a indústria transformadora (72,8%) seguida pelo sector do comércio por
grosso e a retalho (11%).

Figura 12: Empresas com sourcing internacional por actividade económica (NACE Rev 1.1)
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Fonte: Sourcing Internacional, INE
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1.4.3 MEDIÇÃO COM BASE NA EVOLUÇÃO DO EMPREGO POR SECTOR DE
ACTIVIDADE
Como foi já referido na secção 1.2., ao longo da última década, a composição do emprego por
actividade económica modificou-se consideravelmente. Alguns sectores como as actividades
imobiliárias, saúde e acção social e alojamento e restauração viram o seu peso no emprego
crescer enquanto outros o viram diminuir (e.g. agricultura, indústria transformadora e pescas).
Usando dados trimestrais para caracterizar as tendências mais recentes do emprego por
actividade económica verifica-se que entre o início de 2008 e o terceiro trimestre de 2009, o
emprego decresceu nas actividades financeiras e de seguros (-16,2%), nos outros serviços
(-11,9%) e na construção (-10,4%); e aumentou nas actividades imobiliárias (+20,8%), saúde
e acção social (+8,4%) e actividades de informação e comunicação (+7%).

Tabela 12: Emprego por actividade económica (milhares) – CAE Rev 3

I 2008

II 2008

III 2008

IV 2008

I 2009

II 2009

III 2009

Taxa
variação
no
período I
2008-III
2009

A: Agricultura e pescas

575,9

587,4

589,4

572,2

558,9

551,3

567,2

-1,5%

C: Indústria
transformadora

903,9

906,3

885,6

880,3

867,3

863,6

844,3

-6,6%

F: Construção

561,4

558,7

559,2

540,9

514,6

513,5

503,1

-10,4%

G: Comércio

769,7

773,5

756,1

765,2

779,6

771,9

746,4

-3,0%

H: Transportes e
armazenagem

182,5

174,6

179,0

174,7

173,5

183,7

177,7

-2,6%

I: Alojamento e
restauração

309,2

316,2

327,9

324,3

307,8

297,3

291,6

-5,7%

J: Acts de informação e
comunicação

84,3

95,3

97,1

96,0

93,6

90,6

90,2

7,0%

K: Actividades financeiras
e seguros

102,3

95,9

97,2

89,8

90,8

94,1

85,7

-16,2%

L: Actividades imobiliárias

26,9

24,1

25,9

31,7

31,2

34,8

32,5

20,8%

M: Acts técnicas,
consultoria, científicas

162,0

169,9

182,0

185,1

184,8

172,6

159,2

-1,7%

N: Actividades
administrativas e de apoio

132,1

136,5

137,8

133,0

134,4

134,1

136,5

3,3%

O: Administração Pública,
Defesa e Segurança Social
obrigatória

339,4

356,7

328,8

342,2

334,5

327,3

345,4

1,8%

P: Educação

335,3

342,1

335,5

364,6

355,3

360,9

351,9

5,0%

Q: Saúde e acção social

303,2

300,7

306,2

301,7

300,0

314,9

328,7

8,4%

R: Artes, desportos e
outras actividades de
entretenimento

48,3

44,3

48,1

43,3

48,3

48,2

46,6

-3,5%

S a U: Outros serviços

277,4

271,3

264,6

254,6

251,3

250,0

244,4

-11,9%

Fonte: Inquérito ao Emprego, INE
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1.4.4 MEDIÇÃO COM BASE NOS DESPEDIMENTOS ANUNCIADOS
4

Recorrendo aos dados do European Restructuring Monitor publicado pelo European Monitoring
Centre on Change, constata-se que o número de despedimentos anunciados cresceu
acentuadamente no decurso da última recessão económica (2001-3), abrandou desde 2004 e
desde o início de 2008 começou a descrever novamente uma tendência de subida.

Tabela 13: Criação e destruição de emprego planeada
Criação planeada de emprego
(trabalhadores)
Destruição planeada de
emprego (trabalhadores)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-

-

-

-

11.404

9.777

6.510

11.805

7.123

20.818

7.086

4.478

5.689

1.643

2.815

4.348

Fonte: European Restructuring Monitor, European Monitoring Centre on Change

A Figura 12 mostra a destruição de emprego associada a despedimentos colectivos. Usando
dados do Ministério do Trabalho verifica-se que o número de trabalhadores envolvidos em
processos de despedimento colectivo que se iniciam tem registado um aumento desde o
primeiro trimestre de 2008, atingindo o valor máximo no segundo trimestre de 2009 e desde
esse trimestre registou um abrandamento.

4
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Apesar de conterem limitações, nesta secção serão usados diversas vezes os dados divulgados pelo European
Monitoring Centre on Change através do European Restructuring Monitor na medida em que esta fonte de
informação contém evidência sobre dimensões que não são captados por nenhuma outra fonte de informação. Os
casos registados nesta base de dados não são exaustivos. São contabilizados os processos de reestruturação que
tenham sido anunciados em jornais nacionais e imprensa económica especializada que envolvam: (1) Uma
redução anunciada ou efectiva de pelo menos 100 trabalhadores; (2) uma alteração da força de trabalho que
envolva pelo menos 10% do número total de trabalhadores e que protagonizada por estabelecimentos com mais
de 250 trabalhadores; ou (3) a criação de 100 empregos.
As principais limitações desta fonte de informação prendem-se com: (1) o facto de não captar casos não
divulgados na imprensa; (2) estar centrada em operações que envolvam muitos trabalhadores; (3) uma vez
registada a intenção de uma empresa, se esta alterar as suas intenções relativamente a levar a cabo a
reestruturação ou sobre o número de trabalhadores envolvidos tal pode não dar origem a novos artigos na imprensa
pelo que tal não será reflectido na base de dados; (4) se a reestruturação envolver vários países esta não é
imputada aos países envolvidos mas à “União Europeia” ou ao “Mundo” consoante os casos. Ainda assim, a
grande vantagem desta fonte de informação é o facto de se tivermos em conta as suas limitações ser possível fazer
uma análise ao longo do tempo da evolução do número de processos de reestruturação, dos sectores de actividade
em que se processam e dos tipos mais frequentes de reestruturação.
Deve notar-se que como nem todos os processos são registados existirão discrepâncias entre os dados existentes
no European Restructuring Monitor e por outro lado os dados libertados pelo INE relativos à evolução do emprego
sectorial acresce a esta situação o facto de nem todos os processos de criação e destruição de emprego estarem
associados a processos de reestruturação.

As principais características da economia
e do emprego em Portugal

1

Figura 13: Despedimentos derivados de processos de despedimento colectivo
iniciados e concluídos*
T rab alh ad o res a d es p ed ir (p ro ces s o s in iciad o s )
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* Os despedimentos relativos aos processos que se estão a iniciar correspondem à intenção expressa pela empresa em
reestruturação.
Fonte: Boletim Estatístico, MTSS

Usando agora os dados do European Monitoring Centre on Change que dispõe de uma base de
dados na qual são registados os casos de despedimentos, divulgados na imprensa, que envolvam
pelo menos 100 trabalhadores para compreender quais os sectores de actividade que assumem
maior responsabilidade nas reduções de emprego verifica-se que é na indústria transformadora
que se verifica o maior número destes processos.

Tabela 14: Despedimentos planeados
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

5.618

11.295

5.586

4.478

2.939

1.302

2.370

4.118

Construção

0

450

0

0

0

0

0

0

Transportes/comunicações

0

5.418

1.500

0

2.500

141

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

Comércio a retalho

0

250

0

0

0

0

0

0

Alojamento e restauração

0

0

0

0

0

0

0

100

Actividades financeiras

1.235

1.655

0

0

250

0

0

0

Actividades imobiliárias

170

0

0

0

0

0

0

130

Administração Pública

0

0

0

0

0

0

345

0

Utilities

0

1650

0

0

0

0

0

0

7.123

20.818

7.086

4.478

5.689

1.643

2.815

4.348

Indústria transformadora

Outros serviços

Total

Fonte: European Restructuring Monitor, European Monitoring Centre on Change
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1.4.5 TIPOLOGIA DAS REESTRUTURAÇÕES EMPRESARIAIS
As reestruturações podem ser classificadas de acordo com uma tipologia desenvolvida pelo
European Monitoring Centre on Change. Nesta tipologia são diferenciados 7 tipos distintos de
operações, como apresentado na Tabela 15. As reestruturações internas correspondem à forma
mais comum de redução da força de trabalho (48%), à qual se seguem as falências e
encerramentos que contabilizam 33,6%. As expansões da actividade da empresa são
responsáveis pelo número mais elevado de novas contratações anunciadas na imprensa
(99,2%). Fusões e aquisições são processos com importância relativamente reduzida na criação
e destruição de emprego em Portugal.

Tabela 15: Contratações e despedimentos planeados entre Janeiro de 2003 e
Dezembro de 2009
Destruição
emprego
(trabalhadores)

Proporção da
destruição
emprego (%)

Criação emprego
(trabalhadores)

Proporção da
criação de
emprego (%)

Reestruturação interna

25.757

48.0%

0

0

Falência/encerramento

18.055

33.6%

0

0

Aquisição/fusão

446

0.8%

300

0.8%

Off shoring/
Deslocalização

7.930

14.8%

0

0

0

0

39.496

99.2%

1.512

2.8%

0

0

0

0

0

0

53.700

100%

39.796

100%

Expansão de actividade
Relocalização
Outsourcing
Total

Fonte: European Restructuring Monitor, European Monitoring Centre on Change
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uma síntese

2

No quadro das relações laborais em Portugal, os principais actores compreendem 2
confederações sindicais e 4 confederações patronais, as quais estão representadas na Comissão
Permanente de Concertação Social (CPCS).
No domínio das confederações patronais existe uma divisão dos parceiros por áreas. A
Confederação da Indústria Portuguesa (CIP), sendo a confederação que representa maior
número de empresas do sector industrial, contando com o apoio das grandes empresas, pode ser
considerada como sendo o principal representante do patronato. A CIP tem estado na vanguarda
das reivindicações por maior desregulamentação das relações de trabalho. A Confederação do
Comércio e Serviços de Portugal é a confederação mais representativa na área dos serviços e
tende a defender os interesses das pequenas e médias empresas.
A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e a Confederação do Turismo Português
(CTP) assumem um papel mais reduzido em termos do sistema de relações industriais em
Portugal em virtude de representarem domínios mais restritos.
No domínio das confederações sindicais, os principais actores são a Confederação Geral dos
Trabalhadores Portugueses (CGTP) que representa cerca de 70% dos trabalhadores
sindicalizados e a União Geral dos Trabalhadores (UGT) que reúne cerca de 20% destes
trabalhadores. Em Portugal, a proporção de trabalhadores sindicalizados cifra-se em 20%. A
estratégia da CGTP tem sido baseada numa forte organização dos trabalhadores no local de
trabalho e nas empresas e na forte mobilização dos militantes. Por outro lado, a UGT procura
fundamentalmente estabelecer acordos ao nível da negociação colectiva e concertação social a
um nível meso e macro.
As posições da CIP e da CGTP tendem a ser antagonistas. Ao longo das décadas têm existido
algumas mudanças a este nível mas verifica-se que ainda assim a forma como percepcionam os
problemas e respectivas soluções está longe de ser a mesma. Esta situação coloca obstáculos à
evolução do sistema de relações laborais, reduzindo a sua capacidade para produzir soluções
inovadoras particularmente na área da modernização e das reestruturações empresariais.

A nova legislação do trabalho pode potenciar algumas alterações no sistema de
relações laborais português
Nos anos posteriores à revolução de 1974-75 foram estabelecidos os elementos centrais da
regulamentação das relações laborais em Portugal. Durante as três décadas subsequentes foram
introduzidas diversas alterações na legislação instituída na altura. No entanto, os princípios do
sistema não foram significativamente alterados.
Ao nível das empresas verifica-se que o poder está mais concentrado nos detentores de capital.
No entanto, como a legislação tem vindo a garantir a manutenção dos acordos colectivos mesmo
havendo uma das partes que pretende o seu término, os sindicatos têm resistido com sucesso à
pressão no sentido de começarem a fazer concessões. Neste contexto, a Federação dos
Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e Peles de Portugal
(FESETE) constitui claramente uma excepção na medida em que tem demonstrado abertura
para renegociar os seus acordos colectivos fazendo consideráveis concessões com o intuito de
conseguir manter alguns princípios fundamentais do quadro regulamentar e uma relação com as
associações patronais marcada pela disponibilidade para a negociação.

29

Seminário Nacional – Portugal
Antecipação e gestão de processos de reestruturação empresarial

Em 2003-4, o governo de coligação aprovou um novo Código do Trabalho, que introduziu
diversas modificações no sistema instituído, terminando assim um longo período de estagnação
neste domínio. De entre as mais importantes alterações introduzidas no Código destacam-se a
eliminação do princípio do tratamento mais favorável (Favor laboris) dos trabalhadores nos
tribunais de trabalho e a introdução de uma nova disposição no sentido de estipular que os
acordos colectivos expirariam no caso de um dos signatários se recusar a renová-los após um
período de transição. Apesar desta última alteração, as empresas constataram que o mecanismo
da caducidade dos acordos não funcionava na prática em virtude da legislação permitir que os
sindicatos bloqueassem o processo e assim garantissem que os acordos se mantivessem em
vigor. Em Fevereiro de 2009, entrou em vigor o novo Código do Trabalho com disposições que
procuravam aumentar a operacionalidade do conceito de caducidade (o novo Código do Trabalho
será apresentado com maior detalhe na secção 3.1.3.). Os efeitos desta alteração já se
começaram a fazer sentir nomeadamente na Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgica,
Química, Farmacêutica, Eléctrica, Energia e Minas (FIEQUIMETAL) e na Federação Portuguesa
dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro (FEVICOM).

O resultado final: Desregulamentação?
Nas últimas décadas tem-se observado uma diminuição das taxas de sindicalização dos
trabalhadores, levando assim a uma perda do poder dos sindicatos ao nível da indústria e dos
serviços. Relações de trabalho precárias e as atitudes dos empregadores também têm criado
problemas acrescidos às formas de representação colectivas dos trabalhadores. As alterações
introduzidas nas relações laborais ao nível da Administração Pública também contribuíram
neste mesmo sentido.
Neste contexto, as associações que representam os empregadores vão procurar tirar vantagem
da oportunidade no sentido de enfraquecerem a relevância dos acordos colectivos. O sucesso no
prosseguimento desta estratégia poderá conduzir a um processo de desregulamentação das
relações de trabalho. No entanto, se os diferentes actores manifestassem maior disponibilidade
para alcançarem entendimentos seria provavelmente possível encontrar mais frequentemente
soluções negociadas que pudessem responder de modo mais adequado ao conjunto de
necessidades sociais e económicas.
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Neste capítulo, os instrumentos existentes e disponíveis para reduzir o risco das empresas
ponderarem fazer despedimentos são sumariados. De acordo com a sua natureza, estes
instrumentos podem ser divididos em dois grupos: estruturais e de curto prazo. No primeiro
grupo incluem-se aqueles que visam reduzir o desfasamento entre as competências adquiridas e
requeridas pelas empresas; fomentar processos de ALV; e aumentar a flexibilidade de que as
empresas dispõem para gerir a sua força de trabalho. No segundo grupo, estão compreendidas as
iniciativas desenvolvidas no actual contexto de recessão económica visando: reduzir os custos
das empresas com os seus trabalhadores, em particulares com aqueles com maior probabilidade
de serem dispensados e que mais dificuldade teriam em encontrar um novo emprego; incentivar
as empresas a investirem nas competências dos seus trabalhadores; e apoiar sectores
fortemente atingidos pela crise através de planos de acção sectoriais.

3.1. Medidas de natureza estrutural
Desde 2005, o governo lançou um conjunto integrado de reformas com o intuito de aumentar as
qualificações da população portuguesa e de reforçar o grau de flexibilidade e segurança no
mercado de trabalho. Nesse sentido foram lançadas reformas no sistema educativo e de
formação profissional, no Código do Trabalho, no sistema de segurança social e nas políticas
activas de emprego. O progresso alcançado no domínio da educação e da formação profissional e
a modernização do sistema de protecção ao emprego contribuem positivamente para reduzir o
risco de eventuais despedimentos na medida em que podem prevenir reestruturações.

3.1.1. A REFORMA DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
A reforma do sistema de formação profissional
O ano de 2005 representou um ano de viragem em termos das políticas de fomento dos
processos de ALV. Dois dos factores que mais contribuíram para esta alteração foram a revisão
da Estratégia de Lisboa e o novo ímpeto dado à Estratégia Europeia do Emprego. Nesse contexto,
o governo português ao invés de apresentar como até aí um Plano Nacional de Acção submeteu
um Plano Nacional de Reforma (PNACE 2005-2008) com um conjunto de medidas concretas
para alcançar os objectivos estabelecidos para 2010 pela Estratégia de Lisboa. Para responder
ao desafio lançado pelas baixas qualificações da população portuguesa, a partir de 2005
assistiu-se a uma concentração de esforços. A Iniciativa Novas Oportunidades representa um
primeiro resultado desta estratégia.
A reforma da formação profissional também derivou das orientações definidas em 2005 no
PNACE 2005-2008. Esta reforma surge no encadeamento de um acordo entre Governo e

31

Seminário Nacional – Portugal
Antecipação e gestão de processos de reestruturação empresarial

parceiros sociais: “Acordo para a reforma da formação profissional”. Este acordo foi
reconhecimento por alguns dos parceiros sociais como potencialmente vital para promover os
factores de competitividade da economia portuguesa podendo representar uma base sólida para
aumentar os níveis de empregabilidade dos activos em idade adulta, para promover o bem-estar
dos trabalhadores e para impulsionar o desenvolvimento das empresas nacionais para o qual
seria vital contar com uma população activa mais qualificada.
Na sequência deste acordo, foi aprovado um pacote de medidas em Conselho de Ministros que
entraram em vigor no final de 2007. No contexto dessa reforma, foi publicado o Decreto-Lei nº
396/2007 de 31 de Dezembro, constituindo o Sistema Nacional de Qualificações (SNQ). Este
sistema assumiu os objectivos que tinham sido apresentados na Iniciativa Novas Oportunidades
em 2005 mas promoveu adicionalmente um conjunto de outros instrumentos para garantir que
as metas estabelecidas pudessem ser alcançadas. O SNQ reestruturou a formação profissional
direccionada a jovens e adultos passando esta a estar organizada de acordo com os instrumentos
do novo enquadramento institucional.

O Sistema Nacional de Qualificações (SNQ)
O SNQ foi desenvolvido em 2007 com o propósito de promover uma maior articulação
entre o sistema de educação e formação profissional e o mercado de trabalho. No âmbito
do SNQ vários instrumentos foram criados: a Agência Nacional para a Qualificação (ANQ),
o Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), o Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) e
a Caderneta Individual de Competências.
A Agência Nacional para a Qualificação (ANQ)
Em 2007, os Ministérios da Educação e do Trabalho criaram a ANQ com as seguintes
responsabilidades:

!

Participar na definição da estratégia para o sistema de educação e formação
profissional;

!
!
!

Desenvolver e actualizar o CNQ;
Avaliar e promover a qualidade da oferta formativa;
Gerir os percursos de dupla certificação e o sistema de RVCC;

Procurar desenvolver em colaboração com entidades relevantes novas iniciativas que
possam fomentar o aumento do número de activos adultos envolvidos em processos de
ALV.
O Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ)
O CNQ foi desenvolvido de acordo com os princípios do Quadro Europeu de Qualificações
(QEQ) com o intuito de redefinir o referencial usado para enquadrar os cursos de formação
profissional de nível 2 e 3.
O Catálogo tem como principal objectivo promover e facilitar o acesso a percursos
formativos de dupla certificação nomeadamente através da introdução de módulos tendo
em vista a certificação e o desenvolvimento de um enquadramento que facilite os
processos de RVCC.
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Actualmente o Catálogo integra 247 qualificações profissionais que se inscrevem em 39
áreas de educação e formação. Contém um conjunto extensivo de informação sobre as
competências (gerais e específicas) necessárias para desenvolver cada uma das várias
profissões. O Catálogo é actualizado em articulação com representantes do meio
empresarial de modo a assegurar uma maior sincronia entre competências adquiridas e
requeridas no desempenho de cada profissão. O CNQ necessita de ser continuamente
actualizado, tarefa pela qual a ANQ é responsável.
O Quadro Nacional de Qualificações (QNQ)
O QNQ segue os princípios do Quadro Europeu de Qualificações. Este referencial aplica-se
a todos os tipos de educação, formação e qualificações (i.e. ensino básico, secundário e
superior, formação profissional e processos de RVCC). Ao invés de assentar nos “inputs da
aprendizagem”, este referencial com oito níveis é baseado nos “outputs da
aprendizagem” como no QEQ. De acordo com a definição do QEQ, os “outputs da
aprendizagem” correspondem a um reconhecimento dos conhecimentos adquiridos pelo
aluno, da sua capacidade de interpretação e do que tem capacidade para fazer depois de
terminado o processo de aprendizagem. Paralelamente, o QNQ fomenta os processos de
ALV na medida em que promove a validação de aprendizagens não formais e informais.
O desenvolvimento do QNQ visou contribuir para facilitar a mobilidade de estudantes e
trabalhadores entre países europeus. Representa um contributo para a criação de um
quadro geral entre países da EU que torne mais fácil a comparação de qualificações,
aumente a portabilidade de qualificações e promova os processos de ALV.
O QNQ é coordenado pela ANQ e começou a ser aplicado em Outubro de 2010.
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Sistema de RVCC
O Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) foi
desenvolvido em 2001, tendo como principais objectivos o reconhecimento e validação de
conhecimentos, competências e aprendizagens adquiridas informalmente por adultos
como resultado da experiência profissional e de vida.
Existem dois tipos de processos de RVCC: (1) RVCC escolar e (2) RVCC Profissional.
RVCC Escolar
Este tipo de processo de RVCC pode ser desencadeado por adultos que não tenham
terminado o ensino básico ou secundário através da apresentação de uma candidatura
num Centro Novas Oportunidades. O processo de RVCC desenvolve-se em três fases:
reconhecimento, validação e certificação de competências. O Reconhecimento é a fase na
qual os conhecimentos e competências adquiridas pelo adulto são identificados. A
Validação consiste num processo de avaliação da medida em que as competências
adquiridas pelo indivíduo se aproximam do Referencial de Competências Chave de
Educação e Formação de Adultos. A Certificação é o processo através do qual as
competências são validadas através de um painel de avaliadores constituído para o efeito.
A certificação é formalizada através da emissão de um certificado de Ensino básico nível
1,2 ou 3 ou de um diploma de ensino secundário.
RVCC Profissional
Este processo pode ser desencadeado por adultos que tenham adquirido conhecimentos
ou competências através da experiência profissional mediante a apresentação de uma
candidatura num Centro Novas Oportunidades. As fases deste processo são idênticas às
do RVCC Escolar. A primeira fase é o Reconhecimento. A segunda fase é a Validação
(embora neste caso as competências sejam comparadas com os padrões do Catálogo
Nacional de Qualificações). A última fase é a Certificação, a qual é formalizada através da
emissão de um certificado de validação de competências.
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A Iniciativa Novas Oportunidades
A Iniciativa “Novas Oportunidades” foi apresentada em 2005 como uma iniciativa
conjunta dos Ministérios da Educação e do Trabalho com o intuito de dar resposta à falta
de qualificações da população portuguesa. O principal objectivo desta iniciativa foi atingir
todos os grupos etários, utilizando todas as formas disponíveis de aprendizagem (formal,
informal e não formal). A Iniciativa foi desenvolvida em torno de dois pilares: os jovens e
os adultos. No que respeita aos jovens, os objectivos estabelecidos prendem-se
essencialmente com a redução das taxas de abandono escolar e de reprovação.
Relativamente aos adultos, a qualificação da população activa corresponde à principal
missão desta iniciativa.
A estratégia adoptada pelo governo procurou responder às recomendações do Conselho
Europeu direccionadas a Portugal nomeadamente de que deveriam ser adoptadas
medidas para incrementar os resultados alcançados pelos jovens no domínio escolar. Em
virtude do atraso da economia portuguesa, a iniciativa Novas Oportunidades foi
desenvolvida com base na hipótese de que a convergência no sentido dos padrões
europeus iria requerer uma intervenção com novos contornos mobilizando recursos de
dimensão adequada.
A Iniciativa Novas Oportunidades estabeleceu como metas para 2010:

!
!
!

Tornar o 12º ano no nível de referência de qualificação para jovens e adultos;
Fazer com que 50% dos jovens que se encontrem a frequentar o ensino secundário
estejam em cursos técnicos e profissionalizantes;
Qualificar 1 milhão de activos.

a) “Iniciativa Novas Oportunidades” para os jovens
Os principais objectivos desta iniciativa eram:

!
!

Aumentar o número de jovens em cursos técnicos e profissionalizantes, fazendo
este número aumentar para 50%, tornando o secundário como nível de escolaridade
obrigatório;
Reduzir as taxas de reprovação no ensino básico e secundário;

Fomentar o aumento do número de jovens que prosseguem os seus estudos no ensino
superior.
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Com esse intuito foram dados vários passos:

!
!
!
!
!

A oferta formativa foi diversificada;
O ensino experimental das ciências tornou-se obrigatório;
O número de vagas em cursos de dupla certificação aumentou;
Maior ênfase foi dado à formação prática e à obtenção de qualificações técnicas;
O apoio escolar foi ampliado às famílias de baixos rendimentos com filhos a
frequentar o ensino secundário.

As estatísticas apresentadas na tabela abaixo mostram que é muito provável que esta
iniciativa alcance os resultados desejados no que se refere à proporção de jovens em
cursos de dupla certificação.

Tabela 16: Evolução do número de jovens em cursos de dupla certificação
2006/07

2007/08

2008/09

Ensino básico

26.699*

44.129

48.763

Ensino secundário

113.727

115.250

124.651

44.466

66.494

88.515

Ensino secundário
Número de jovens em cursos profissionais

* Este número de alunos está apenas relacionado com os cursos de educação e formação de jovens. Não inclui
cursos de aprendizagem.
Fonte: Site da Iniciativa Novas Oportunidades, ANQ.

b) Novas Oportunidades para adultos
Relativamente ao pilar que se prende com a qualificação dos adultos, os principais
objectivos incluíam:

!
!
!

A expansão e consolidação da rede de centros “Novas Oportunidades” (CNO). Esta
rede assume um papel vital na oferta de cursos de dupla certificação e na
viabilização dos processos de RVCC;
Expandir os processos de RVCC ao secundário e às competências profissionais;
Estabelecer protocolos com empresas, associações empresariais e outras entidades
públicas com o intuito de alargar o número de adultos envolvidos em processos de
RVCC e formação.

A reforma da formação profissional foi desenvolvida em torno de cinco áreas centrais: (1)
reestruturar a oferta formativa e promover formação certificada; (2) reformar as instituições
formadoras e as regulamentações que enquadram os processos de formação; (3) definir
prioridades e modelos de financiamento adequados; (4) promover a qualidade da formação; e
(5) facilitar o acesso e aumentar a procura de cursos de formação. No conjunto de objectivos
mais importantes encontravam-se:
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!
!
!

Promover a qualidade e eficiência da intervenção realizada nesta área;

!

Assegurar que a formação oferecida seja relevante e útil para o desenvolvimento pessoal e
para a modernização da economia e das empresas;

!

Promover a utilização das tecnologias de informação e comunicação com o intuito de
fomentar os processos de ALV;

!

Promover a responsabilização dos vários agentes envolvidos no processo. Nesse sentido foi
desenvolvido o Sistema de Informação e Gestão da Oferta Formativa (SIGO) com o intuito
de dar orientação aos jovens e adultos relativamente à oferta formativa disponível. Por
outro lado, o Sistema Nacional de Formação Profissional foi substituído pelo Sistema
Nacional de Qualificações e pelo Sistema de Regulação de Acesso a Profissões.
Adicionalmente regista os percursos de formação de cada indivíduo.

Aumentar a articulação entre as entidades envolvidas;
Modificar as práticas ao nível das entidades
profissionalização e especialização mais activas;

formadoras,

fomentando

uma

Aumentando o seu grau de responsabilidade no âmbito destes processos, o governo definiu
metas quantitativas: envolver 650 mil jovens em cursos técnicos e profissionalizantes; qualificar
um milhão de adultos activos através de processos de RVCC e cursos de educação e formação de
adultos (EFA); e alargar a rede de CNO com o intuito de alcançar 500 centros em 2010.

A reforma do ensino secundário
No que respeita à reforma do ensino secundário, as medidas procuraram promover a
atractividade deste nível de ensino, reduzir as taxas de reprovação e abandono escolares e
aumentar o número de alunos potenciais para frequentarem o ensino superior. No âmbito do
ensino secundário, as medidas foram definidas em estreita articulação com a Iniciativa Novas
Oportunidades.
No ensino secundário, as medidas introduzidas concentram-se nos seguintes eixos:

!

A diversificação da oferta formativa, em particular expandindo os percursos que permitem
a conclusão deste nível de ensino através de cursos profissionalizantes. Na base desta
decisão encontra-se a ideia de que estabelecer o 12º ano como nível de escolaridade de
referência de todos os portugueses carecia da criação de percursos formativos ajustados às
necessidades dos estudantes e que desenvolvessem competências que se adequassem ao
mercado de trabalho. Para terminarem o ensino secundário, os alunos podem escolher
uma de duas vias: escolher um percurso no domínio das ciências ou humanidades que os
prepare para prosseguimento de estudos; ou escolher cursos que lhes concedam
competências técnicas para desempenhar uma determinada profissão. Esta via pode ser
usada para entrar no mercado de trabalho ou para prosseguimento de estudos. Os cursos
profissionalizantes estão divididos em módulos retirados do Catálogo Nacional de
Qualificações;

!
!

Requalificação das escolas;
Reforço da sustentabilidade do sistema de educação e formação nomeadamente através
da avaliação e autonomia das escolas; da promoção da qualidade da formação oferecida e
do enriquecimento curricular.
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As estatísticas da educação sugerem que as alterações introduzidas parecem estar a fomentar
um maior interesse por parte dos jovens, nomeadamente no que se refere à via
profissionalizante. De acordo com o MTSS, a percentagem de alunos que estão no secundário a
frequentar este tipo de cursos aumentou de 10% em 2005 para 40% em 2008.

3.1.2. O DESENVOLVIMENTO DE MECANISMOS DE AJUSTAMENTO ÀS
NECESSIDADES DO MERCADO DE TRABALHO
Em Portugal, a avaliação da empregabilidade dos cursos de educação e formação profissional e a
previsão das necessidades formativas futuras tem desempenhado um papel limitado na
definição das políticas de educação e de emprego. No entanto, alguns passos foram dados nesse
sentido, garantindo assim uma maior articulação entre a oferta e a procura de competências.
Neste conjunto inscrevem-se os seguintes progressos:

5
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!

Criação de Conselhos Sectoriais com a missão de permanentemente identificarem as
necessidades de actualização do CNQ e cooperarem com a ANQ. Os Conselhos Sectoriais
integram representantes dos sindicatos, associações patronais, empresas do sector,
entidades formadoras, entidades regionais e locais e peritos independentes. Estes
Conselhos podem desempenhar um papel muito relevante no desenvolvimento de um
sistema de educação e formação profissional capaz de: a) garantir que as competências
adquiridas promovem a produtividade e empregabilidade de formandos e alunos; e que b)
o sistema tem capacidade para responder às necessidades actuais e futuras do mercado
de trabalho. A formação adquirida deveria corresponder às necessidades das empresas.
No entanto, tal requer a participação dos agentes económicos relevantes. Os Conselhos
Sectoriais são fundamentais para reforçar esta interligação;

!

O desenvolvimento do Sistema de Informação e Gestão da Oferta Formativa (SIGO). Este
sistema assume um papel crucial no processo de gestão e monitorização da procura de
qualificações e dos resultados da formação e oferece orientação aos jovens e adultos sobre
os percursos que poderão seguir para aumentarem as suas competências. O sistema
possibilita ainda uma gestão mais descentralizada da oferta formativa;

!

A criação do Gabinete de Estratégia, Planeamento, Avaliação e Relações Internacionais
(GPEARI), o qual para além de outras responsabilidades recolhe um conjunto de
informação fundamental para a definição das políticas direccionadas ao ensino superior.
Este gabinete publica um relatório semestral com dados sobre o desemprego por área
científica. Esta informação é importante para os futuros estudantes do ensino superior e
no âmbito da definição anual do número de vagas em cada curso;

!

O Observatório do Emprego e da Formação Profissional (OEFP) é um organismo tripartido
criado em 1993 que tem como principal missão “diagnosticar, prevenir e solucionar os
problemas de emprego e formação profissional, nomeadamente os referentes a: (1)
desequilíbrios entre a procura e a oferta de emprego; (2) inserção e reinserção
socioprofissionais; (3) qualidade e estabilidade do emprego; (4) evolução das
qualificações profissionais e das necessidades de formação profissional; (5) introdução de

5

Em Portugal existem 16 Conselhos Sectoriais: Agro-alimentar; Construção civil e Urbanismo; Indústrias
químicas, cerâmica, vidro e outras; Informática, electrónica e telecomunicações; Metalurgia e metalomecânica;
Moda; Serviços às empresas; Saúde e serviços à comunidade; Transportes e logística; Ambiente e energia;
Artesanato e ourivesaria; Comércio e marketing; Cultura, património e produção de conteúdos; Madeiras,
mobiliário e cortiça; Serviços pessoais; e Turismo e lazer.
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inovações e reestruturações; e (6) acompanhar e avaliar a execução de medidas e
programas de acção” (Decreto-Lei n.º 171/2004, de 17 de Julho). Apesar da sua
visibilidade ter sido até ao momento bastante modesta, o Observatório tem potencial para
assumir um papel relevante no processo de antecipação das necessidades de
qualificações, especialmente porque a sua missão contempla esta questão. A prevista
integração do OEFP na órbita do CES poderá alterar a reduzida visibilidade do OEFP;

!

Em 2007, a lei da imigração foi modificada de modo a conceder autorizações de
residência aos indivíduos que queiram trabalhar em áreas nas quais exista escassez de
profissionais.

Como pode ser observado através da anterior lista de desenvolvimentos, existiu algum progresso
no sentido de levar em conta as necessidades do mercado de trabalho na maior parte dos vários
de níveis de escolaridade. No entanto, Portugal está ainda longe de ter uma visão concreta sobre
as necessidades qualitativas de qualificações.
A urgência de atender às necessidades esperadas e actuais do mercado de trabalho é elevada na
medida em que esta é extremamente relevante para reduzir os efeitos das recessões
económicas. É por isso necessário dispor de “um sistema nacional de formação profissional que
seja relevante para as necessidades do mercado de trabalho e que esteja baseado no Quadro
Nacional de Qualificações” tal como referido em 2007 no Relatório de Progresso Anual
elaborado pelo Conselho Europeu relativamente às políticas levadas a cabo pelos Estados
Membros visando implementar as reformas estruturais para alcançar os objectivos da Estratégia
de Lisboa (COM(2009) 34 final, Vol. I).
A criação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em 2007 procurou reforçar
a qualidade do ensino superior nomeadamente através de um conjunto de procedimentos de
avaliação e acreditação dos estabelecimentos de ensino e dos seus ciclos de estudos. A
avaliação da qualidade dos cursos oferecidos por instituições privadas e públicas é fundamental
para garantir que aqueles que investem nas suas qualificações estão de facto a alargar os seus
conhecimentos e competências e desse modo a aumentar a sua empregabilidade.

3.1.3. A REFORMA DO CÓDIGO DO TRABALHO
Durante vários anos uma das recomendações endereçadas pelo Conselho Europeu a Portugal ao
analisar os Planos Nacionais de Acção e posteriormente o Programa Nacional de Reforma e os
correspondentes relatórios de implementação recaiu sobre a necessidade de modernizar a
protecção ao emprego (COM(2009) 34 final, Vol. I). Para responder a esta recomendação, em
Novembro de 2006, o governo formou uma Comissão para o Livro Branco das Relações Laborais.
Esta Comissão apresentou um relatório preliminar em Junho de 2007. O Livro Branco das
Relações Laborais seria posteriormente publicado em Novembro de 2007. Depois de um
considerável período de discussão, a 25 de Junho de 2008, o governo e os parceiros sociais
assinaram o Acordo Tripartido para um Novo Sistema de Regulação das Relações Laborais, das
Políticas de Emprego e da Protecção Social em Portugal. Em Fevereiro de 2009, depois de
alguma controvérsia, o novo Código do Trabalho entrou em vigor.
As principais alterações introduzidas pelo Código do Trabalho incluem:

!

Um aumento da flexibilidade em termos de horários de trabalho: a empresa e o trabalhador
podem reduzir para 6 horas ou aumentar até 10 horas o horário de trabalho diário, desde
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que em média a duração do horário semanal de trabalho seja respeitado. Desde que os
trabalhadores usufruam de dois dias de descanso consecutivos, podem ser estabelecidos
acordos colectivos de modo a concentrar a semana de trabalho em apenas 4 dias. Através
de acordos colectivos, o horário de trabalho diário pode também ser estendido até às 12
horas desde que a média semanal de horas trabalhadas num período de 2 meses não
exceda as 50 horas. Por outro lado, foram criados os “bancos de horas”. Estes podem ser
usados pelos trabalhadores quando por qualquer motivo desejem não trabalhar ou pelas
empresas quando estas se deparam com um forte aumento da produção. Nesse caso, as
horas de trabalho adicionais não seriam pagas como horas extraordinárias. Os “bancos de
horas” só podem ser estabelecidos através de contratos colectivos;

!

Os procedimentos de despedimento tornaram-se menos exigentes em termos de prazos,
passos e consequências;

!
!

A duração máxima dos contratos a termo foi reduzida de 6 para 3 anos;

!

Controlo maior sobre situações de falso trabalho por conta própria. Esta questão tinha
merecido pouca atenção por parte do governo, na medida em que as intervenções que no
passado poderiam ter algum efeito nesta área foram apenas o reforço do número de
inspectores da Inspecção Geral do Trabalho (actualmente designada Autoridade para as
Condições de Trabalho). Com o novo Código do Trabalho foi reforçado o controlo sobre o
falso trabalho independente. As sanções a impor às empresas que utilizem este tipo de
trabalho foram agravadas (e.g. as empresas podem ver o acesso a benefícios que lhes
sejam atribuídos pelo Estado ser suspenso por um período que pode atingir os dois anos);

!

Introdução de mecanismos que permitam maior equilíbrio entre a vida familiar e
profissional. Deste modo, o número de dias concedido aos trabalhadores para prestarem
apoio a familiares foi alargado de 45 para 60 dias.

Para promover os contratos sem termo, as contribuições para a segurança social
relacionadas com este tipo de contractos irão diminuir e aumentar para os contratos a
termo certo. Estas alterações entrarão em vigor apenas em 2011. Devido à conjuntura
económica, os parceiros sociais argumentaram que este não seria o período mais indicado
para introduzir estas modificações na medida em que haveria o risco de ocorrerem
despedimentos nalgumas empresas;

As alterações introduzidas pelo novo Código do Trabalho podem dar um contributo positivo no
sentido da redução do risco de reestruturação especialmente devido à maior flexibilidade
introduzida na gestão dos horários de trabalho agora possível. Os novos “bancos de horas” foram
muito bem acolhidos em diversas actividades económicas e são particularmente importantes
para aumentar a sustentabilidade de várias empresas.

3.2. As medidas lançadas no contexto de recessão económica
Com a deterioração da conjuntura económica e dos indicadores relativos ao mercado de
trabalho, em Dezembro de 2008, o governo apresentou um plano de recuperação: a Iniciativa
para o Investimento e Emprego (IIE). Este plano continha um conjunto de medidas para
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estimular o crescimento económico e reduzir os efeitos sociais negativos do aumento do
desemprego. Ainda durante o ano de 2009 foram adicionalmente introduzidas diversas medidas
avulsas. A maior parte das medidas contidas no IIE vigorariam até ao final de 2009. No início de
2010, tendo em conta a gravidade dos indicadores relativos ao mercado de trabalho, o Governo
apresentou a Iniciativa Emprego 2010 contendo um conjunto de 17 medidas para promover a
manutenção e a criação de emprego, combater o desemprego e facilitar a inserção dos jovens no
mercado de trabalho.
De seguida, serão descritas as iniciativas deste conjunto de medidas temporárias que poderão
ter um efeito positivo na antecipação das reestruturações empresariais na medida em que
procuram reduzir a intensidade dos processos de destruição de emprego e desse modo
minimizar a existência de despedimentos. As medidas de curto prazo implementadas até este
momento não introduzem uma ruptura relativamente às medidas de natureza mais geral já
existentes. Nalguns casos, as medidas temporárias vieram reforçar os recursos alocados a
programas já em implementação (e.g. estágios profissionais) mas, na maior parte das situações,
estas medidas, eminentemente reactivas, procuraram lançar incentivos à criação e manutenção
de emprego para grupos de indivíduos considerados prioritários através de medidas de emprego
subsidiado, as quais não integram o conjunto de medidas de natureza geral. Uma das
características que marca as medidas lançadas desde o início da crise é o facto destas serem
muito focalizadas, ou seja, terem sido definidas considerando grupos alvo específicos ao invés
de serem medidas muito abrangentes.
As medidas mais significativas tomadas neste âmbito foram:

!

Apoio ao emprego em micro e pequenas empresas. O governo diminuiu as contribuições
para a segurança social da entidade patronal associadas aos trabalhadores de micro e
pequenas empresas com idade superior a 44 anos. As empresas beneficiarão de uma
diminuição de 3 p.p. da taxa de contribuição. Esta medida foi lançada em 2009 pela IIE e
irá manter-se em vigor durante 2010 de acordo com a Iniciativa para o Emprego 2010;

!

Apoio ao emprego de trabalhadores que aufiram remunerações reduzidas. Em 2010, o
governo diminuiu as contribuições para a Segurança Social da entidade patronal
associadas aos trabalhadores que auferiram retribuição mínima mensal em 2009 ou que
tenham auferido 475€ e o aumento da sua retribuição esperado para 2010 seja inferior a
25€. As empresas beneficiarão de uma diminuição de 1 p.p. da taxa de contribuição;

!

Apoio à redução da precariedade no emprego. As empresas beneficiariam de uma redução
de 50% na contribuição obrigatória da entidade patronal para a Segurança Social durante
um período de 3 anos se transformassem uma situação de falso trabalho independente
num contrato sem termo. Esta medida produziu efeitos apenas até final de 2009;

!

Apoio visando reduzir a precariedade no emprego dos jovens. As empresas que contratem
jovens com idade inferior a 36 anos com contratos sem termo poderão beneficiar de:
isenção do pagamento da contribuição obrigatória à Segurança Social por um período de 3
anos; ou isenção do pagamento da contribuição obrigatória à Segurança Social por um
período de 2 anos e de um apoio no valor de 2500€ (este valor tinha sido inicialmente
fixado em 2009 em 2000€, no entanto a Iniciativa Emprego 2010 elevou o valor para
2500€). Estes incentivos são apenas atribuídos se nesse período de 3 anos, a empresa
aumentar a dimensão da sua força de trabalho;

!

Programa Qualificação-Emprego. As empresas que se defrontem com uma redução
temporária da procura podem aproveitar para aumentar as competências dos seus
trabalhadores usando horas de trabalho das quais não necessitem devido à quebra no
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número de encomendas. Este programa está disponível apenas para empresas com
viabilidade económica. Programas de formação específicos foram preparados com o
intuito de concretizar esta iniciativa. O Programa Qualificação Emprego foi apresentado no
quadro da IIE mas irá manter-se em 2010 embora estendo-se a outros sectores,
nomeadamente o sector têxtil, vestuário, turismo, mobiliário e comércio;
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!

Planos de apoio para sectores de actividade específicos. Após a apresentação da Iniciativa
para o Investimento e Emprego em Dezembro de 2008, alguns passos foram dados no
sentido de dar um apoio mais específico a alguns dos sectores de actividade fortemente
afectados pela crise. De acordo com as previsões que a Associação Automóvel Portuguesa
(ACAP) apresentou no início de 2009, as vendas no sector iriam decrescer nesse ano
23,5%. Esta previsão seria posteriormente revista pelo que o decréscimo esperado nas
vendas subiu para 30%. Este sector está fortemente dependente da procura externa. O
governo respondeu às necessidades do sector com o Plano de Apoio para o Sector
Automóvel (PASA). O PASA incluía medidas de curto prazo e medidas de médio/longo
prazo. Aos problemas mais urgentes, a resposta passou por um conjunto de soluções para
as empresas que se defrontavam com dificuldades financeiras com o intuito de reduzir o
número de falências e a provável existência de despedimentos devido à diminuição do
volume de encomendas. Nesse sentido, em Janeiro de 2009 foi preparado o Programa de
Qualificação-Emprego para o sector. Acções de formação direccionadas para os
trabalhadores do sector foram desenvolvidas com a participação de stakeholders
relevantes. No âmbito deste programa, as empresas poderiam dedicar horas de produção
das quais não necessitassem a aumentar as competências dos seus trabalhadores.
Algumas alterações foram introduzidas no programa desde Janeiro de 2009: os prazos de
candidatura ao programa foram alargados tal como o seu âmbito (o programa passou a
abranger não só o sector automóvel mas também sectores relacionados com o sector
automóvel) e a proporção de trabalhadores da empresa que poderiam participar no
programa (inicialmente esta proporção foi fixada em 20% e posteriormente foi aumentada
para 35%). No âmbito das medidas de médio/longo prazo, o objectivo passava pelo
ajustamento da composição tecnológica e industrial do sector e pela introdução de
incentivos à procura. Estes últimos foram lançados em Agosto de 2009. A escolha da
indústria automóvel para lançar uma intervenção articulada e aprofundada esteve
relacionada com o objectivo de agir junto de sectores considerados estratégico. Esta
indústria é responsável por 15% das exportações portuguesas.
Três meses após o lançamento do PASA, um plano similar foi delineado para o sector da
cortiça (Plano de Apoio à Indústria da Cortiça, PAIC). Uma diferença do PAIC em relação
ao PASA consiste na inclusão no primeiro de um conjunto de medidas para fomentar a
internacionalização das empresas portuguesas e promover a imagem dos seus produtos no
plano internacional. Em Janeiro de 2009, a Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR)
expressou a sua preocupação com as dificuldades em que estava envolvido o sector. Nesse
sentido, o PAIC foi bem recebido e percepcionado como um sinal da importância atribuída
pelo governo ao sector. Quer o sector automóvel quer o sector da cortiça foram fortemente
afectados pela recessão económica, são sectores muito abertos ao comércio internacional,
tinham vindo a demonstrar competitividade nos mercados internacionais e que tinham
condições para manterem essa competitividade no futuro. O governo manifestou a sua
disponibilidade para estender este tipo de planos a outros sectores.

!

Linhas de crédito subsidiadas. Com a deterioração do cenário macroeconómico em
meados de 2008, o governo lançou uma linha de crédito subsidiado com uma dotação de
750 milhões de euros para conceder apoio a PMEs viáveis. Este programa seria designado
PME Investe I. O Programa PME Investe II foi apresentado em Novembro de 2008 com
uma dotação de 750 milhões de euros com dotações específicas para certos sectores de
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actividade (200 milhões de euros para o sector do comércio e 50 milhões de euros para o
sector da restauração). O Programa PME Investe III foi lançado depois da Iniciativa para o
Investimento e Emprego com o orçamento mais elevado destes programas. A dotação do
PME Investe III ascendeu aos 1600 milhões de euros dos quais: 400 milhões eram
destinados às PMEs; 500 milhões às empresas com actividade exportadora; 200 milhões
para a indústria automóvel; e 500 milhões para o sector do turismo. Em Junho de 2009,
foi apresentado o PME Investe IV com uma dotação de 200 milhões de euros para o sector
exportador e 200 milhões de euros para as PMEs. A evolução destes programas mostra que
a intervenção se foi tornando mais focalizada.
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Mecanismos de apoio às reestruturações
empresariais

4

Os processos de despedimento colectivo foram criados com o intuito de mitigar os efeitos das
reestruturações. Neste capítulo são apresentadas as principais características da legislação
laboral portuguesa relativamente a estes processos. Seguidamente será elaborada uma
descrição dos mecanismos disponíveis para apoiar os processos de reestruturação e dos
programas que têm como objectivo promover a reintegração dos trabalhadores despedidos num
novo emprego.

4.1. Reestruturações empresariais e despedimentos colectivos

4.1.1. A DEFINIÇÃO DE DESPEDIMENTO COLECTIVO
De acordo com a legislação portuguesa, os despedimentos colectivos são processos em que num
intervalo de 90 dias, simultânea ou sequencialmente:

!
!

As pequenas empresas despeçam pelo menos dois trabalhadores;
As empresas médias e grandes despeçam pelo menos 5 trabalhadores.

Em caso de despedimento colectivo é necessário que o motivo que lhe está subjacente esteja
para além do controlo do empregador devendo ser impulsionado por razões que se inscrevam
num dos seguintes três grupos:
a)

Motivos de mercado. Neste caso, a empresa debate-se com uma quebra de produção
motivada por uma menor procura de mercado;

b)

Motivos estruturais. O despedimento ocorre em virtude de desequilíbrio financeiro,
mudança de actividade económica ou modificação dos principais produtos da empresa;

c)

Motivos tecnológicos. O despedimento é motivado por uma alteração nos processos
produtivos, por um aumento no grau de automação ou pelo uso de novas tecnologias de
informação e comunicação no processo produtivo.

4.1.2. OS PROCEDIMENTOS EM CASO DE DESPEDIMENTO COLECTIVO
O procedimento de informação e negociação

!

Em caso de despedimento colectivo, o empregador deve informar os representantes dos
trabalhadores por escrito fornecendo informação sobre os seguintes elementos relativos ao
despedimento planeado:

!
!

Os motivos subjacentes ao processo de despedimento;
O número de trabalhadores da empresa;
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!
!

Os critérios de selecção propostos;

!
!

O período de tempo no qual se pretende concretizar o despedimento;

O número de trabalhadores que serão envolvidos no processo de despedimento e as
categorias profissionais abrangidas;

O método de cálculo da compensação a atribuir a cada trabalhador.

Se os trabalhadores não tiverem representantes, o empregador deve comunicar a sua intenção
por escrito a cada um dos trabalhadores que podem ser afectados pelo processo. Num período
de cinco dias úteis após recepção desta comunicação, os trabalhadores deverão seleccionar de
entre si três a cinco representantes em função do número de trabalhadores que será afectado
(três se cinco ou menos trabalhadores forem afectados; e cinco nos restantes casos). Note-se
que em pequenas empresas, os despedimentos colectivos podem envolver apenas dois
trabalhadores pelo que nesta situação, os dois trabalhadores serão os seus próprios
representantes. Depois de informados os trabalhadores, o empregador deverá comunicar
também a sua intenção ao MTSS.
Decorridos cinco dias úteis após os trabalhadores terem sido informados, o empregador deverá
iniciar negociações com os representantes dos trabalhadores com o intuito de chegar a um
acordo relativamente à dimensão das medidas a aplicar e sobre eventuais estratégias para
reduzir o número de trabalhadores envolvidos no processo. Estas estratégias podem incluir
nomeadamente:
1.

Suspensão temporária do contrato de trabalho;

2.

Redução do horário de trabalho;

3.

Reconversão ou reclassificação profissional;

4.

Reformas antecipadas ou pré-reformas.

As soluções 3 e 4 requerem o acordo do trabalhador.
Devem ser elaboradas actas destas reuniões negociais. No caso de assim o pretenderem, quer o
empregador quer os representantes dos trabalhadores podem fazer-se acompanhar por um perito
durante as negociações.
O MTSS poderá participar nestas reuniões negociais de modo a garantir que todos os
procedimentos são seguidos, para promover um melhor entendimento entre as partes e para
apresentar medidas de apoio ao emprego e formação profissional. Qualquer uma das partes ou o
MTSS poderão contactar os serviços regionais de emprego e a Segurança Social para aplicarem
as soluções que tenham sido acordadas.

Após o processo de negociação
Quinze dias úteis após o início do processo, as partes poderão ou não ter chegado a um acordo.
Neste ponto, o empregador deverá informar por escrito cada um dos trabalhadores que irá ser
afectado pelo processo de despedimento colectivo da causa que lhe está subjacente, da data em
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que o seu contrato cessará, da compensação financeira que irá receber e do momento em que
esta lhe será paga.
Os trabalhadores deverão ser informados com pelo menos:

!

Quinze dias antes da data em que o seu contrato cessará se o trabalhador estiver na
empresa há menos de um ano;

!

Trinta dias antes da data em que o seu contrato cessará se o trabalhador estiver na
empresa há mais de um ano mas há menos de cinco;

!

Sessenta dias antes da data em que o seu contrato cessará se o trabalhador estiver na
empresa há mais de cinco anos mas há menos de dez;

!

Setenta e cinco dias antes da data em que o seu contrato cessará se o trabalhador estiver
na empresa há mais dez anos.

No mesmo dia em que a notificação é enviada aos trabalhadores, o empregador deve enviar a
seguinte documentação ao MTSS e aos representantes dos trabalhadores: as minutas das
reuniões negociais; as razões que motivaram a ausência de um acordo entre as partes, uma
explicação das suas posições finais e uma lista contendo o nome, morada, data de nascimento,
data de admissão na empresa, situação relativa à Segurança Social, profissão, categoria
profissional e nível salarial de cada trabalhador afectado pelo processo de despedimento, a
medida que será aplicada ao trabalhador e a data em que a decisão começará a produzir efeitos.
Durante o período de aviso, o trabalhador tem direito a usufruir de um crédito de horas
correspondente a dois dias de trabalho por semana. Estas horas podem ser usadas livremente
pelo trabalhador que terá apenas de comunicar ao empregador com três dias de antecedência a
sua intenção de o fazer.
O despedimento colectivo não será considerado válido se:

!
!

Algum dos procedimentos não tiver sido seguido;
O despedimento for fundamentado por motivos ideológicos, políticos, étnicos ou
religiosos.

4.2. Medidas de apoio ao trabalhador

4.2.1. O PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO
No caso de despedimento colectivo, o trabalhador tem direito a receber um salário base por cada
ano de serviço na empresa. No entanto, esta compensação não pode ser inferior ao valor de três
salários base. Assume-se que o trabalhador aceita o despedimento quando recebe a
compensação.
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4.2.2. OS INSTRUMENTOS DE REEMPREGO DOS TRABALHADORES
DESPEDIDOS
Em Portugal, existe um conjunto de medidas para promover o reemprego dos desempregados. O
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) é a instituição responsável por estas
iniciativas. A sua principal missão é promover a criação de emprego e a qualidade do emprego e
combater o desemprego com políticas activas de emprego. Nesse sentido, o IEFP procura:

!

Fomentar a criação de emprego e um melhor ajustamento entre a procura e oferta de
trabalho e introduzir incentivos para reduzir a destruição de emprego;

!

Promover as qualificações dos jovens através da expansão da oferta formativa de dupla
certificação e dos adultos através do desenvolvimento de ofertas formativas ajustadas às
suas necessidades e ao crescimento da economia portuguesa;

!

Facilitar as transições no mercado de trabalho que envolvam indivíduos com baixa
empregabilidade;

!
!

Gerir as políticas activas de emprego;

!
!
!
!

Providenciar assistência e aconselhamento aos desempregados;

Monitorizar os esforços de procura de emprego dos beneficiários do subsídio de
desemprego e aplicar-lhes sanções caso não cumpram as suas obrigações;

Dar informação sobre ofertas nacionais e europeias de trabalho;
Conceder assistência às empresas que pretendam contratar trabalhadores;
Cooperar na concepção, implementação e avaliação das políticas de emprego.

As medidas implementadas pelo IEFP aplicam-se a todos os desempregados,
independentemente de receberem subsídios relacionados com o desemprego.
De seguida são descritos os programas em vigor com o intuito de promover uma reintegração
mais rápida dos desempregados no mercado de trabalho. Os principais programas do IEFP
podem ser divididos do seguinte modo: programas de estágios; programas que visam incentivar a
criação de emprego; e programas ocupacionais (i.e. programas que visam ocupar os
desempregados enquanto não conseguem encontrar emprego ou aceder a uma oportunidade de
formação profissional através do desenvolvimento de trabalho socialmente necessário).

Incentivos à mobilidade regional
Estes incentivos procuram promover a mobilidade dos desempregados que residam em zonas de
elevado desemprego, procurando que estes se desloquem para zonas com elevada capacidade
de criação de emprego. Para que possa beneficiar do programa, o desempregado deverá residir
numa área na qual não consegue encontrar emprego e ter conseguido um emprego com um
contrato sem termo ou um contrato de pelo menos dois anos noutra área. A estes desempregados
é concedido apoio financeiro para ajudar com as despesas associadas à mudança de residência.
Aos indivíduos que decidam deslocar-se para uma região diferente, são ainda atribuídos um
conjunto de outros apoios: um relacionado com a deslocação, a fim de os compensar pelas
despesas de viagem e da sua família bem como pelo transporte dos seus móveis e bagagens;
outro relacionado com a reinstalação dos trabalhadores numa nova zona; e por último, um
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subsídio de residência, o qual sendo atribuído por um período limitado de tempo, visa reduzir o
esforço financeiro dos indivíduos com a renda da casa ou com a amortização da casa adquirida.
Os apoios financeiros são complementados por outros como, por exemplo, a transferência dos
filhos para a escola da nova região de residência.

Programas de estágios
IEFP oferece dois tipos de estágios: estágios profissionais e estágios relacionados com o
programa INOV-JOVEM

a)

Estágios profissionais

O programa de estágios profissionais visa: fomentar a integração dos indivíduos que procuram o
seu primeiro emprego e criar condições para promover a requalificação dos desempregados com
idade inferior a 36 anos dando-lhes a oportunidade de adquirirem experiência profissional
complementando a formação obtida anteriormente (este limite de idade não tem efeito no caso
do indivíduo ser portador de deficiência/incapacidade). Poderão candidatar-se ao programa os
desempregados que estejam à procura do seu primeiro emprego e desempregados com idade
inferior a 36 anos que tenham concluído pelo menos o ensino secundário. Os estágios têm uma
duração de 12 meses (não prorrogáveis). No decurso deste período, o estagiário recebe: uma
bolsa (em função do seu nível de qualificação), subsídio de refeição e seguro de acidentes de
trabalho. Este programa é financiado em 70% por fundos comunitários (via Fundo Social
Europeu) e em 30% por contribuição nacional. O IEFP contribui com uma parte daquilo que é
pago ao estagiário de acordo com o seguinte esquema:

!
!

60% no caso de serem pessoas colectivas de direito privado sem fins lucrativos;

!

50% no caso de serem pessoas colectivas ou singulares de direito privado com fins
lucrativos empregando 50 ou mais trabalhadores mas menos de 100 trabalhadores;

!

35% no caso de serem pessoas colectivas ou singulares de direito privado com fins
lucrativos empregando 100 ou mais trabalhadores mas menos de 250 trabalhadores;

!

20% no caso de serem pessoas colectivas ou singulares de direito privado com fins
lucrativos empregando 250 ou mais trabalhadores.

55% no caso de serem pessoas colectivas ou singulares de direito privado com fins
lucrativos empregando menos de 50 trabalhadores;

A esta proporção ainda acrescem 10% se o estagiário ser portador de deficiência ou
incapacidade.

b)

Programa de estágios INOV-JOVEM

Este programa, coordenado simultaneamente pelo Ministério da Economia, da Inovação e do
Desenvolvimento (MEID) e pelo MTSS, procura fomentar a inovação e facilitar a integração de
jovens licenciados em PMEs, dando-lhes condições para que desenvolvam as suas
competências e ganhem alguma experiência profissional. Os destinatários deste programa são

49

Seminário Nacional – Portugal
Antecipação e gestão de processos de reestruturação empresarial

os desempregados com idade inferior a 36 anos que tenham concluído uma licenciatura numa
das seguintes áreas: artes; ciências sociais; ciências empresariais; ciências da vida; física;
matemática e estatística; informática; engenharia; indústrias transformadoras; arquitectura;
construção; saúde; serviços pessoais; e protecção ambiental. Estes jovens teriam uma maior
dificuldade em se inserirem nas PMEs devido à falta de uma estrutura de recursos humanos
qualificada e ao fraco investimento em formação contínua dos recursos humanos e em inovação.
Os estágios têm uma duração de 12 meses. No decurso deste período o estagiário recebe: uma
bolsa, subsídio de refeição, seguro de acidentes de trabalho, subsídio de alojamento no caso de
residir a mais de 50 kms do local do estágio (o valor máximo deste apoio corresponde a 30% do
valor do Indexante dos Apoios Sociais); e apoio para as despesas de transporte. Apenas as PMEs
pertencentes a um dos seguintes sectores de actividade poderão conceder este tipo de estágio:
agricultura, florestas e pescas; indústria extractiva; indústria transformadora; construção;
comércio; transportes; turismo; e outros serviços.
Para além de facilitarem a integração de jovens licenciados no mercado de trabalho, estes
estágios visam fomentar a inovação no seio das PMEs. Quando o governo desenvolveu esta
medida, a fundamentação que lhe estava subjacente prendia-se com a ideia de que: “o
potencial de inovação e desenvolvimento organizacional das empresas depende sobretudo da
qualificação dos seus recursos humanos” (Portaria no 586-A/2005 de 8 de Julho). Nesse
sentido, o objectivo inicial deste programa visou a integração de jovens em áreas científicas
relacionadas com a inovação como sejam, por exemplo, a gestão, engenharia, ciência e
tecnologia. A estratégia de promoção da inovação não se limitava à integração dos estagiários
nas empresas. Adicionalmente, as empresas que acolhessem estagiários ficariam numa situação
privilegiada no acesso a outros apoios públicos nomeadamente à inovação, ao desenvolvimento
empresarial, ao emprego e ao investimento em formação contínua dos trabalhadores.

Bolsa de formação da iniciativa do próprio trabalhador
Estas bolsas são atribuídas aos indivíduos empregados que decidam aumentar a sua
empregabilidade e aos desempregados que queiram desenvolver as suas competências através
de acções de formação profissional. Os benefícios atribuídos dependem da condição do
indivíduo perante o trabalho: se o indivíduo estiver desempregado, receberá uma bolsa, subsídio
de refeição e o valor dos custos de formação (inscrição, propinas e seguro de acidentes
pessoais); se o indivíduo possuir emprego, receberá um subsídio por cada hora de formação e
subsídio de refeição se a formação tiver lugar fora do horário de trabalho.

Apoio a iniciativas locais de emprego
Este programa apoia projectos que dêem origem a novas instituições capazes de originar criação
líquida de emprego e que introduzam uma nova dinâmica a nível local. O conjunto de indivíduos
que podem apresentar candidaturas a este programa inclui os desempregados e os activos
empregados em risco de despedimento. Os apoios atribuídos incluem: auxílio na contratação e
formação dos novos trabalhadores; formação em gestão para os responsáveis pelas novas
instituições e consultoria em diversas áreas (e.g. financeira, recursos humanos, marketing,
gestão de operações). O apoio financeiro concedido ao projecto não poderá ser superior ao valor
do investimento total. Várias formas de apoio financeiro podem ser atribuídas:
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!

Apoio à criação de emprego: é concedido um subsídio por cada posto de trabalho criado (o
subsídio é 20% mais elevado no caso do indivíduo contratado ser um desempregado de
longa duração ou um desempregado com idade superior a 44 anos e 25% mais elevado no
caso do indivíduo contratado ser deficiente). O projecto recebe ainda um financiamento
adicional no caso de cada género não representar mais do que 60% do total de
trabalhadores;

!

Apoio financeiro ao investimento: este subsídio corresponde a um máximo de 40% do
valor do investimento total, o qual deverá ser inferior a 150.000€;

!

Apoio à entrada no auto-emprego. Quando mais de metade dos indivíduos responsáveis
pelo projecto forem desempregados ou indivíduos à procura do seu primeiro emprego
recebem um apoio adicional.

Dois novos programas para promover o auto-emprego foram lançados desde o início da crise
económica. Estas iniciativas são descritas na próxima secção (secção 4.2.3.). No entanto, em
Dezembro de 2009, o IEFP suspendeu as candidaturas às iniciativas locais de emprego na
medida em que, durante os dois meses em que estas estiveram em vigor em simultâneo com os
novos programas de promoção do auto-emprego, a adesão a estes últimos revelou-se bastante
modesta. Com o intuito de fomentar a adesão aos novos programas as candidaturas às iniciativas
locais de emprego foram suspensas. O IEFP prefere que a procura seja direccionada para os
novos programas na medida em que as candidaturas aos programas novos são
fundamentalmente analisadas pelas instituições financeiras que concedem crédito aos
projectos, enquanto no caso das iniciativas locais de emprego, a selecção das candidaturas
caberia ao IEFP.

Prestações de desemprego
Em Portugal existe um sistema de protecção no desemprego que inclui o subsídio de
desemprego, o subsídio social de desemprego e o subsídio de desemprego parcial.
O subsídio de desemprego é atribuído nas situações de desemprego involuntário, desde que o
desempregado cumpra o prazo de garantia (i.e. número de dias de descontos para a segurança
social). A taxa de reposição do rendimento é de 65% da remuneração de referência, sendo a
duração do subsídio determinada em função da idade e da carreira contributiva do trabalhador.
Ser despedido no âmbito de um processo de reestruturação empresarial é considerado
desemprego involuntário. A única situação na qual um trabalhador nestas circunstâncias não
recebe subsídio de desemprego ocorre quando este não cumprir o prazo de garantia. Existe uma
restrição adicional imposta pela última revisão do regime de protecção no desemprego, a qual
introduziu limitações ao número de trabalhadores que podem aceder ao subsídio de desemprego
no âmbito de processos de reestruturação empresarial. Assim, nas empresas que empregam até
250 trabalhadores, apenas três trabalhadores ou um máximo de 25% do pessoal (podendo ser
seleccionada a opção mais favorável) pode ter acesso ao subsídio de desemprego em cada três
anos. Se as empresas empregam mais de 250 trabalhadores, apenas 62 trabalhadores ou então
20% do número total de trabalhadores (o que for mais favorável à empresa, ainda que o limite
máximo não possa ultrapassar os 80 trabalhadores) podem ter acesso ao subsídio de
desemprego por cada três anos. Neste caso, os trabalhadores envolvidos em processos de
reestruturação deverão certificar-se de que estão dentro dos limites para garantirem que terão
acesso ao subsídio de desemprego.
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Além do subsídio de desemprego, o sistema de protecção social no desemprego inclui ainda o
subsídio social de desemprego, o qual pode ser recebido quando o desempregado (1) não
consegue perfazer o prazo de garantia para atribuição do subsídio de desemprego ou (2) esgotou
o período de concessão do subsídio de desemprego. No entanto, em ambos os casos a atribuição
do subsídio está condicionada às situações em que o beneficiário não tem rendimentos mensais,
por pessoa do agregado familiar, superiores a 110% do valor do Indexante dos Apoios Sociais
(IAS).
Com o intuito de fomentar os beneficiários a aceitar empregos a tempo parcial foi também criado
o subsídio de desemprego parcial. Este pode ser recebido pelos beneficiários que celebrem um
contrato de trabalho, recebendo uma remuneração do trabalho a tempo parcial inferior ao valor
do subsídio de desemprego e que as horas trabalhadas nesse emprego estejam entre 20% e 75%
do período normal de trabalho. O subsídio seria recebido durante o período de tempo durante o
qual o beneficiário teria direito ao subsídio de desemprego. A fórmula de cálculo deste subsídio
é a seguinte: Subsídio de desemprego parcial = (1+taxa)*subsídio de desemprego –
Remuneração.

Aconselhamento e os planos pessoais de emprego
Uma das funções dos serviços públicos de emprego é conceder aconselhamento aos
desempregados. Quando um desempregado se inscreve num centro de emprego normalmente é
elaborado um plano pessoal de emprego (PPE) no qual é definida uma estratégia para que o
desempregado encontre um novo posto de trabalho o mais rapidamente possível. São
normalmente sugeridas acções que possam aumentar a empregabilidade do indivíduo,
apresentadas ofertas de trabalho disponíveis e estabelecido um plano de procura de trabalho. O
PPE é obrigatório no caso do desempregado ser beneficiário do subsídio de desemprego. Para
estes desempregados o não cumprimento da estratégia definida no PPE poderá levar à anulação
da inscrição no centro de emprego e ao término do recebimento das prestações sociais.
Os beneficiários do subsídio de desemprego têm direito a: beneficiarem dos recursos
disponibilizados pelos serviços públicos de emprego, nomeadamente formação profissional e
informação sobre ofertas de emprego mas têm simultaneamente deveres que incluem: o dever
de aceitar o emprego conveniente (i.e. empregos que não causem considerável perda de
bem-estar ao trabalhador e à sua família); o dever de prestar evidência de procura activa de
emprego; e o dever de regularmente comparecer e responder às notificações do centro de
emprego.
Com o intuito de melhor atender às necessidades dos desempregados, o IEFP criou, em
cooperação com as autoridades locais, um conjunto de Unidades de Inserção na Vida Activa
(UNIVAs). As UNIVAs centram a sua atenção nos jovens desempregados. Os seus objectivos
fundamentais incluem: fornecer aconselhamento, dar informação sobre ofertas de emprego e
oportunidades de formação disponíveis; providenciar apoio às empresas que pretendam
contratar novos trabalhadores e prestar esclarecimentos sobre o conceito de procura activa de
emprego. Para apoiar os imigrantes desempregados foram criados 27 UNIVAs que se destinam
apenas a esse grupo de desempregados.
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4.2.3. MEDIDAS DE CURTO PRAZO PARA MITIGAR OS EFEITOS DA CRISE
ECONÓMICA
Nesta secção é apresentada uma síntese das iniciativas lançadas pelo governo desde o início da
crise económica com o intuito de promover o reemprego mais rápido dos trabalhadores
dispensados e de lhes conceder maior apoio na fase de procura de um novo emprego. Serão
consideradas as medidas lançadas pela Iniciativa para o Investimento e Emprego no final de
2008 e anunciadas pela Iniciativa Emprego 2010 em Janeiro de 2010 bem como medidas
avulsas promovidas no decurso de 2009.
As medidas de curto prazo reforçaram os recursos atribuídos a algumas áreas nas quais existiam
já programas em curso (e.g. estágios profissionais e fomento do empreendedorismo).
Adicionalmente, o governo desenvolveu ainda novos instrumentos de intervenção
nomeadamente na área do emprego subsidiado e do aconselhamento prestado aos
desempregados.
De seguida, descrevem-se as medidas deste conjunto que poderão ter um efeito positivo no
âmbito da gestão das reestruturações empresariais.

Um aumento dos recursos financeiros alocados ao programa de estágios profissionais
As medidas de curto prazo reforçaram alguns dos programas já em vigor (e.g. estágios
profissionais). O sucesso do programa de estágios profissionais foi reconhecido por um estudo
de avaliação levado a cabo pelo IEFP (OEVA/IEFP, 20046). A informação recolhida neste estudo
mostrou que 75% dos indivíduos que participaram no programa estavam anteriormente à
procura de emprego e que três meses após o seu término 71% dos indivíduos tinham encontrado
emprego (60% dos quais tinham ficado empregados na empresa em que realizaram o estágio).
Aqueles que não estavam ainda empregados referiram que o motivo para que tal sucedesse
estava relacionado com a falta de ofertas de emprego na sua região ou área de formação (35,1%
e 20,1%, respectivamente). Isto significa que os estágios têm capacidade para aumentar a
empregabilidade dos participantes no programa. Cerca de 76% dos estagiários consideraram a
frequência do estágio como fundamental para promover a sua integração no mercado de
trabalho. Este tipo de intervenção parece ser um mecanismo eficiente de facilitar as transições
entre o sistema de ensino e o mercado de trabalho. Estes programas são particularmente
eficazes quando existe articulação entre organizações empresariais e académicas. Não parece
assim de estranhar que o governo tenha decidido reforçar os recursos atribuídos a este programa
com o intuito de mitigar os efeitos da recessão nos jovens, procurando reduzir o impacto da crise
no desemprego jovem.
Em 2010, o governo apostou novamente no reforço dos recursos destinados aos estágios
INOV-JOVEM dando especial enfoque nos licenciados nas áreas da mediação sociocultural, do
ambiente, da protecção civil e das energias renováveis.
Adicionalmente será criado em 2010:

6

IEFP/OEVA (2004), Processos de Integração no Mercado de Trabalho dos Utentes que participaram em Estágios
Profissionais, Informação Semestral de acompanhamento -1º Semestre de 2004.
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!

Um programa de estágios profissionais para jovens que tenham um curso profissional,
tecnológico ou outro tipo de formação qualificante de nível secundário, nível 3 ou 4. Esta
intervenção será complementada com incentivos à contratação de jovens que tenham
concluído estes estágios;

!

Um programa de estágios para desempregados com mais de 35 anos que tenham
concluído o ensino básico ou secundário no âmbito da Iniciativa Novas Oportunidades ou
que tenham concluído uma licenciatura.

Estágios Qualificação-Emprego
O programa de Estágios Qualificação-Emprego procura promover a integração de
desempregados com idade superior a 35 anos que tenham completado um nível de escolaridade
(primário, secundário ou ensino superior), um curso de formação profissional com pelo menos
250 horas ou que tenham concluído um curso de especialização tecnológica e desejem aceder a
uma oportunidade para aumentarem a sua experiência, complementando a formação concluída.
Os estágios têm duração de 9 meses. Durante este período o estagiário recebe: uma bolsa cujo
valor depende do seu nível de qualificação; subsídio de refeição; e seguro de acidentes de
trabalho.

Apoios à contratação de desempregados
As empresas que contratem sem termo desempregados inscritos nos centros de emprego há pelo
menos 6 meses recebem: (1) um apoio no valor de 2500€ e isenção do pagamento das
contribuições à Segurança Social durante 24 meses; ou (2) isenção do pagamento destas
contribuições durante 36 meses.
Especificamente para os desempregados com mais de 40 anos que estejam inscritos no centro
de emprego há mais de 9 meses existem os seguintes apoios à contratação:

!

Se a contratação for efectuada sem termo, as empresas beneficiam de: (1) um apoio no
valor de 2500€ e isenção de pagamento da contribuição à Segurança Social durante 24
meses; ou (2) isenção de pagamento da contribuição à Segurança Social durante 36
meses;

!

Se a contratação for a termo certo, as empresas beneficiam de uma redução de 50% no
valor da contribuição à Segurança Social no decurso do primeiro ano de contrato e de 65%
nos anos subsequentes.

As medidas “Contratos Emprego-Inserção” e “Contratos Emprego-Inserção +”
No âmbito do IIE (Dezembro 2008), o governo apresentou as medidas “Contratos
Emprego-Inserção” e “Contratos Emprego-Inserção +”. A medida “Contratos
Inserção-Emprego” visa reforçar as competências dos desempregados e proporcionar-lhes uma
aproximação ao mercado de trabalho (principalmente no caso dos desempregados de longa
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duração), dando-lhes a oportunidade de desenvolverem actividades socialmente úteis , que
satisfaçam necessidades locais e regionais, em entidades colectivas, públicas ou privadas sem
fins lucrativos, a fim de evitar situações de isolamento e marginalização. Podem candidatar-se a
esta medida, os desempregados inscritos nos Centros de Emprego que sejam simultaneamente
beneficiários de subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego ou rendimento social
de inserção.
Estes contratos (Emprego-Inserção e Emprego-Inserção +) têm uma duração de 12 meses.
Durante este período, os indivíduos que participam no programa recebem: uma bolsa mensal
complementar que corresponde a (1) 20% da prestação mensal do desemprego para
beneficiários de subsídio de desemprego, (2) 20% do IAS* para beneficiários de subsídio social
de desemprego ou a (3) uma bolsa de ocupação mensal de montante correspondente ao valor do
Indexante dos Apoios Sociais; despesas de transporte; subsídio de alimentação; e seguro de
acidentes pessoais. O IEFP selecciona, em articulação com as entidades promotoras, os
beneficiários a abranger, de entre os desempregados inscritos nos Centros de Emprego,
considerando-se prioritários os indivíduos pertencentes aos seguintes grupos: a) pessoas com
deficiências e incapacidades; b) desempregados de longa duração; c) desempregados com
idade igual ou superior a 55 anos; d) ex-reclusos ou pessoas que cumpram pena em regime
aberto voltado para o exterior ou outra medida judicial não privativa de liberdade.
Na medida “Contrato Emprego-Inserção”, a bolsa mensal complementar paga pelas entidades
privadas sem fins lucrativos é comparticipada em 50% pelo IEFP. Na medida “Contrato
Emprego-Inserção +”, a bolsa de ocupação mensal é comparticipada pelo IEFP de acordo com o
seguinte esquema: (a) em projectos promovidos por entidades privadas sem fins lucrativos, a
taxa de comparticipação é de 90%; e (b) em projectos promovidos por entidades públicas, a taxa
de comparticipação é de 80%.
As entidades promotoras deverão suportar além da parte não comparticipada da bolsa mensal, o
valor dos restantes apoios associados nomeadamente ao seguro, despesas de transporte, de
alimentação.

Programa de apoio ao empreendedorismo e à criação do próprio emprego
No início de Setembro de 2009, o governo lançou o programa de apoio ao empreendedorismo e à
criação do próprio emprego. Este tipo de iniciativas pode desempenhar um papel importante no
fomento da criação de emprego e no combate ao desemprego.

a)

Programa de apoio à criação de empresas

Este programa concede apoio à criação de mcro empresas (i.e. empresas com menos de 11
trabalhadores) que tenham objectivos lucrativos e que contribuam positivamente para estimular
a economia local. Podem candidatar-se ao programa os indivíduos que estejam inscritos nos
centros de emprego, que tenham capacidade e disponibilidade para trabalhar e que se
encontrem numa das seguintes situações:
7

Actividades socialmente úteis correspondem a actividades que satisfaçam necessidades sociais ou colectivas
temporárias, prestadas em entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos.
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Estarem desempregados e registados no centro de emprego há nove meses ou menos,
estando involuntariamente desempregados; ou estarem registados no centro de
desemprego há mais de nove meses independentemente do motivo do desemprego;

!

Estarem à procura do primeiro emprego tendo idade entre 18 e 35 anos tendo completado
o ensino secundário ou qualificação de nível 3 ou que estejam a frequentar um processo
de qualificação para obter esse nível de ensino ou qualificação, e que não tenham tido
qualquer contrato de trabalho sem termo;

!

Indivíduos que nunca tenham exercido qualquer actividade profissional por conta de
outrem ou própria;

!

Trabalhadores por conta própria cujo rendimento médio mensal (tomando por referência
os últimos 12 meses) esteja abaixo do rendimento mínimo garantido.

A este programa estão associadas duas linhas de crédito (MICROINVEST e INVEST+) com taxas
de juro reduzidas para apoiar os indivíduos que queiram criar as suas próprias empresas. A linha
de crédito MICROINVEST conta com uma dotação de 15 milhões de euros para apoiar projectos
que requeiram um investimento inferior a 15.000€. Por sua vez, a linha de crédito INVEST+
dispõe de 85 milhões de euros para financiar projectos que necessitem de mobilizar entre
15.000€ e 200.000€. Estas linhas estarão disponíveis durante dois anos ou antes no caso dos
recursos financeiros terem sido esgotados, estando no entanto previsto o seu reforço em 2010. A
existência de linhas de crédito num programa de fomento ao empreendedorismo é crucial na
medida em que uma parte significativa dos potenciais empreendedores que esta iniciativa
pretende abranger teriam provavelmente elevadas dificuldades na obtenção de financiamento
junto da banca.
O principal desafio desta medida é o facto de estar a ser fomentado o auto-emprego num período
de recessão económica, o que coloca desafios adicionais à sobrevivência destas empresas.
Para estimular a adesão a esta medida, o IEFP decidiu suspender o apoio que até aí era dado às
Iniciativas Locais de Emprego na medida em que este estava a retirar candidaturas a outros
programas

b)

Criação do próprio emprego por beneficiários do subsídio de desemprego

!

Esta iniciativa visa conceder apoio aos beneficiários do subsídio de desemprego que
pretendam criar o seu próprio emprego a tempo inteiro. O apoio concedido inclui:

!

O pagamento do montante global das prestações do desemprego às quais o beneficiário
teria direito caso recebesse subsídio durante todo o período em que teria direito. O valor
destes benefícios terá de ser investido no projecto;

!
!

Apoios relacionados com as iniciativas locais de emprego (já descritos anteriormente);
Acesso a uma linha de crédito com taxa de juro reduzida.

Os beneficiários recebem ainda apoio técnico no desenvolvimento do seu projecto.
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Gabinetes de Inserção Profissional
A reforma do regime de protecção no desemprego que entrou em vigor no início de Janeiro de
2007 aumentou o apoio concedido pelos serviços públicos de emprego aos beneficiários destas
prestações, o que se traduziu numa sobrecarga de trabalho para estes serviços. No contexto
actual de crise económica tem existido algum debate sobre a capacidade dos serviços públicos
de emprego para acomodarem o número elevado de solicitações a que estão a ser sujeitos devido
ao acréscimo de desemprego. A Tabela 17 descreve a evolução dos recursos humanos do IEFP
ao longo dos últimos anos. O número de trabalhadores nestes serviços tem vindo a diminuir.
Apesar desta tendência é de salientar uma alteração na estrutura hierárquica do IEFP. Menos
recursos humanos estão actualmente nos lugares do topo da hierarquia e mais trabalhadores
estão em funções de apoio directo aos desempregados.

Tabela 17: Número de trabalhadores nos serviços públicos de emprego em Portugal
Número de trabalhadores

2005

2006

2007

2008

3.839

3.751

3.686

3.793

Fonte: Relatório de Actividades, IEFP

O desemprego registado aumentou perto de 31% entre o final de 2008 e Novembro de 2009.
Este aumento traduz-se num acréscimo considerável de trabalho para estes serviços. Para aliviar
os centros de emprego, o governo decidiu criar 400 Gabinetes de Inserção Profissional (GIPs)
para apoiar os desempregados, concedendo-lhes informação sobre ofertas de trabalho e
possibilidades de formação, possíveis percursos de inserção no mercado de trabalho, prestar
auxílio no processo de procura de trabalho e fornecer informações sobre programas em curso.

Redução do prazo de garantia para recebimento do subsídio de desemprego
O prazo de garantia para recebimento do subsídio de desemprego foi reduzido de 450 dias para
365 dias. Esta medida visou estender a protecção social no desemprego a um grupo mais amplo
de desempregados. Esta disposição é transitória, estando apenas em vigor até ao final de 2010.

Alargamento do prazo de atribuição do subsídio social de desemprego
Em 2009 e 2010, os desempregados que recebam o subsídio social de desemprego
beneficiarão de uma extensão de 6 meses no período de atribuição do subsídio.

Questões que se colocam relativamente às medidas de curto prazo
Uma análise das medidas de curto prazo implementadas durante o período em análise mostra
que estas são bastante focalizadas procurando promover o reemprego mais rápido de
desempregados com empregabilidade mais baixa ou pertencentes a grupos considerados
prioritários como por exemplo os jovens. No entanto, colocam-se algumas questões
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relativamente a estas medidas nomeadamente no que concerne ao facto de iniciativas como
estágios profissionais ou emprego subsidiado poderão estar a fazer com que as empresas
substituam alguns dos seus trabalhadores por desempregados que possam ser integrados ao
abrigo destes programas com custos muito inferiores. Apesar do efeito líquido em termos de
emprego poder ser efectivamente positivo importa em termos de avaliação não negligenciar os
efeitos indirectos das medidas.
No que toca aos estágios profissionais, os sindicatos manifestam a sua preocupação com o valor
relativamente baixo das bolsas atribuídas aos trabalhadores enquanto realizam o estágio.

4.3. Mecanismos de intervenção em caso de reestruturação

4.3.1. O ENQUADRAMENTO
Desde 2005, os processos de reestruturação empresarial passaram a ser acompanhados e
apoiados pelo Gabinete de Intervenção para a Reestruturação Empresarial (AGIIRE). A missão
fundamental do AGIIRE é agilizar os processos de reestruturação e minimizar os efeitos
negativos destes em termos da coesão social e territorial. A actividade deste gabinete na área da
revitalização empresarial surge de uma “avaliação favorável quanto ao potencial económico e
interesse regional e social de muitas das empresas que, embora atravessando uma fase menos
favorável do seu percurso, dispõem de competências e de recursos capazes de assegurar um
turn-around bem sucedido, se devidamente enquadrados por uma estratégia adequada e uma
gestão consistente. Visa-se evitar a perda do valor económico de activos relevantes, garantindo
postos de trabalho e produção de riqueza” (Plano Nacional de Reformas 2008-2010).

!

O AGIIRE funciona na dependência do Ministério da Economia, Inovação e do
Desenvolvimento em estreita articulação com outros ministérios: Ministério das Finanças
e da Administração Pública, Ministério da Justiça, Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e Ministério
do Trabalho e Solidariedade Social. Apoiar os trabalhadores de empresas em
reestruturação é uma das funções do AGIIRE. Com esse intuito providencia:

!
!

Serviços de informação e aconselhamento;

!

Cursos de formação profissional para actualizar, aumentar ou reciclar as competências dos
trabalhadores das empresas em reestruturação;

!

Protecção social complementar.

Incentivos aos trabalhadores despedidos e trabalhadores considerados redundantes para
entrarem no auto-emprego;

Para aceder ao apoio do AGIIRE, as empresas envolvidas em processos de reestruturação,
insolvência ou falência devem contactar o AGIIRE que sempre que considerar necessário
designará um Núcleo de Intervenção Rápida e Personalizada (NIRP). Estas unidades são
compostas por um grupo de especialistas dos serviços públicos de emprego, Segurança Social e
de outras entidades consideradas relevantes. Esta diversidade de especialistas é explicada pelo
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facto do auxílio aos processos de reestruturação poder assumir diversas formas. O NIRP irá à
empresa em reestruturação, elaborará uma avaliação da situação e preparará um plano
preventivo ou um plano integrando medidas para solucionar os problemas mais graves da
empresa e apoiar os seus trabalhadores. Este tipo de intervenção tem uma vantagem
considerável face a outras: os NIRPs apresentam soluções integradas para os problemas da
empresa, exploram sinergias entre instrumentos disponíveis, algo que requer um conhecimento
aprofundado das possibilidades existentes em cada área.
Para complementar a acção do AGIIRE, o governo desenvolveu o Sistema de Incentivos à
Revitalização e Modernização Empresarial (SIRME) que concede apoio em caso de fusões e
aquisições que envolvam empresas que enfrentem dificuldades financeiras. Este apoio é
concretizado através de empréstimos e garantias. Esta é uma intervenção de natureza
claramente distinta da providenciada pelos NIRPs. No entanto, também se revela eficaz na
redução do impacto das reestruturações na destruição de emprego.
Se a empresa em reestruturação decidir contactar o AGIIRE, os trabalhadores beneficiarão de
aconselhamento e orientação profissional na medida em que os NIRPs integram especialistas do
IEFP. No entanto, é necessário notar que se a empresa não estabelecer este contacto, os
trabalhadores despedidos terão acesso a este tipo de serviços recorrendo ao IEFP, que lhes
prestará assistência.
A recente modernização dos serviços públicos de emprego alargou os recursos e serviços
disponíveis para apoiar os desempregados independentemente de serem ou não beneficiários de
subsídio de desemprego. É de registar o esforço desenvolvido no sentido de aumentar a
diversidade, acessibilidade e qualidade dos serviços oferecidos. Este processo resultou numa
mais rápida comunicação entre o IEFP e os desempregados, nomeadamente através do envio de
mensagens de telemóvel alertando para ofertas de trabalho e pelo alargamento dos serviços
actualmente disponíveis através da internet (via NetEmprego) quer para os desempregados que
podem actualmente consultar as ofertas de emprego existentes em Portugal e nos restantes
países da EU, podem candidatar-se a essas ofertas, aceder a informação sobre potenciais
empregadores, disseminar o seu CV e submetê-lo junto de instituições que estejam a recrutar
novos trabalhadores, aceder a informação sobre como procurar emprego e sobre as medidas,
programas e serviços oferecidos pelo IEFP. Também os empregadores beneficiam da
modernização do IEFP na medida em que podem divulgar as suas ofertas de emprego e outros
programas. Simultaneamente verificou-se um reforço de algumas medidas como por exemplo os
estágios profissionais e a formação inicial de dupla certificação. A reforma da formação
profissional contribuiu positivamente para diversificar e aumentar a qualidade destes cursos.

O Programa REDE
Este programa foi desenvolvido com o intuito de conceder consultoria, formação e apoio aos
gestores de pequenas empresas, tendo em vista desenvolver as competências de empregadores,
gestores e outros trabalhadores.
Os principais objectivos deste programa são:

!

Apoiar os gestores de empresas com menos de 50 trabalhadores visando reforçar a
competitividade dessas empresas;

!

Recomendar acções de formação que gerem benefícios para os trabalhadores da empresa;
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!

Promover o emprego qualificado nomeadamente através da integração de jovens
licenciados.

Para a empresa, as vantagens de participarem no programa incluem:

!
!
!
!
!
!

Acesso a uma avaliação aprofundada da sua instituição;
Preparação e implementação de um plano de acção;
Aumento das suas competências de gestão;
Acesso aos conhecimentos de um consultor sénior e de outros peritos relevantes;
Criação de um estágio para um licenciado;
Participação dos trabalhadores em acções de formação;

Acesso a uma rede de empresas na qual pode procurar parcerias.

4.3.2. OS RESULTADOS
No âmbito da actividade do AGIIRE, foram efectuadas 373 intervenções em 2006, as quais
envolveram 21.000 postos de trabalho. Estes números incluem os processos desencadeados via
SIRME mas fora do âmbito dos processos de Procedimento Extrajudicial de Conciliação.
Desde o início de 2007 até Abril de 2008, ocorreu intervenção em 255 empresas, envolvendo
12.500 postos de trabalho. Adicionalmente, dois processos foram aprovado no âmbito do
SIRME e 91 processos foram desencadeados no âmbito de processos de Procedimento
Extrajudicial de Conciliação.
No que concerne à intervenção dos NIRPs, de acordo com a informação disponível, de 2005 a
Abril de 2008, foram constituídos 24 NIRPs que intervieram em 21 empresas, envolvendo
5.925 trabalhadores.
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Nos capítulos anteriores, as medidas e instrumentos disponíveis para antecipar e gerir os
processos de reestruturação empresarial foram descritos e analisados. Neste capítulo
procurar-se-á discutir os principais desafios que se colocam ao “modelo” português. Quatro
casos práticos serão apresentados com o intuito de consubstanciar as conclusões apresentadas
e ilustrar melhores práticas nesta área.

5.1. Desafios na área da antecipação das reestruturações
empresariais

Apesar dos desenvolvimentos positivos observados em diversas áreas existem, ainda assim,
passos que poderiam ser dados no sentido do aperfeiçoamento do actual modelo nomeadamente
nos seguintes domínios:

!

Os mecanismos disponíveis para monitorizar o mercado de trabalho poderiam ser
aperfeiçoados com o intuito de haver um acompanhamento mais detalhado das
tendências das variáveis relacionadas com o emprego e desemprego bem como das suas
flutuações de curto prazo; fazer recomendações; e discutir os principais temas
relacionados com as dinâmicas do emprego e desemprego. Com as necessárias alterações,
o OEFP poderá vir a assumir este papel;

!

Ausência de observatórios sectoriais nos quais os parceiros sociais participassem de forma
activa e consequente;

!

Acções foram levadas a cabo no sistema de educação e formação profissional de modo a
compatibilizar mais adequadamente a procura e oferta de competências. Ainda assim este
processo carece de progresso. É necessário promover a participação dos stakeholders
relevantes na definição da oferta formativa, do número de vagas em cada tipo de curso e
em cada área e na definição do conteúdo destes produtos;

!

O MTSS está a desenvolver um método qualitativo para prever as necessidades futuras de
competências. O Ministério pretende articular esta informação com uma avaliação das
necessidades actuais. Para estimar as necessidades actuais de competências, dados
sobre as vagas disponíveis nos centros de emprego serão articuladas com os resultados de
um inquérito realizado junto das empresas sobre os postos de trabalho não preenchidos e
sobre as qualificações a eles associados. O MTSS pretende também interagir com os
Conselhos Sectoriais na medida em que os parceiros sociais participam nestes Conselhos
e a sua contribuição é valorizada;

!

Apesar de novo Código do Trabalho ser especificado que os trabalhadores teriam direito a
35 horas de formação por ano, os dados mostram que esta disposição não é, por regra,
cumprida. Um maior investimento na formação contínua dos trabalhadores seria
importante para responder a situações em que as empresas enfrentem dificuldades na
medida em que tal facilita a adaptabilidade dos trabalhadores;
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!

Até 2013, os fundos estruturais irão desempenhar um papel extremamente importante no
financiamento de acções e iniciativas levadas a cabo para promover os processos de ALV e
em muitas das políticas de emprego. No entanto, esta questão levanta preocupações sobre
o futuro destes programas e políticas depois de 2013;

!

Cursos direccionados para os adultos apresentam uma elevada variabilidade em termos da
sua capacidade para aumentar a empregabilidade dos participantes. Cursos que oferecem
especialização tecnológica, qualificações de nível 2 e 3 e os cursos de reconversão
profissional são aqueles que revelam maior capacidade para fomentar a empregabilidade.
No entanto, a educação e formação profissional de níveis mais baixos e mais elevados para
adultos e os programas direccionados a grupos marginalizados revelam insuficiente
8
capacidade para influenciar a empregabilidade dos formandos (MTSS, 2005 );

!

O progresso alcançado em termos da promoção dos processos de ALV tem estado
principalmente associado à conclusão do ensino secundário. No entanto, a reciclagem,
desenvolvimento e aquisição de novas competências também é um elemento importante
deste processo e que até ao momento tem estado relativamente ausente.

!

A coordenação entre stackeholders poderia ser reforçada.

5.2. Desafios na área da gestão das reestruturações
empresariais

Os principais desafios que se colocam na área da gestão dos processos de reestruturação
empresarial ao nível do actual figurino de intervenção são:

!

A capacidade limitada para antecipar os processos de reestruturação e desenvolver
soluções conjuntas envolvendo os stakeholders relevantes;

!

A falta de coordenação entre entidades de âmbito local, regional, nacional e sectorial para
ultrapassar os problemas estruturais do mercado de trabalho português (e.g. baixo nível de
escolaridade; o desfasamento entre competências oferecidas e procuradas pelas
empresas).

Um último desafio comum no âmbito da antecipação e gestão das reestruturações empresariais
é a forte dependência dos vários actores em relação ao Estado.

8
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5.3. SPIME: Uma possível solução para ultrapassar desafios que se
colocam na antecipação e da gestão das reestruturações empresariais

O Sistema Prospectivo de Indicadores do Mercado de Emprego (SPIME) é um projecto que está a
ser desenvolvido pelo MTSS que procura antecipar as situações de reestruturação nas diferentes
regiões e actividades económicas, analisar o seu impacto nos processos de criação e destruição
de emprego e apoiar os processos de reestruturação empresarial.
O SPIME foi desenvolvido com o intuito de progredir no sentido de um objectivo estabelecido
pelo governo no Plano Nacional de Reformas 2005-2008 (PNACE 2005-2008): “Gerir de forma
preventiva e precoce os processos de reestruturação”, complementando os avanços conseguidos
com a criação do AGIIRE e com o programa REDE.
Para aumentar a capacidade de antecipar os processos de reestruturação, o SPIME
desenvolve-se em torno de três elementos centrais:

!

Uma análise da imprensa nacional, regional e local para identificar potenciais casos de
reestruturação;

!

Um inquérito semestral realizado junto das empresas para identificar potenciais situações
de reestruturação. O inquérito será realizado junto das empresas com mais de 10
trabalhadores e reúne informação que pode ser usada para antecipar processos de
reestruturação num horizonte de 9 meses;

!

A formação de uma rede de interlocutores com conhecimento sobre o mercado de trabalho
e sobre reestruturações empresariais. Esta rede procuraria antecipar situações de
reestruturação e providenciar apoio durante os próprios processos. Na rede estariam
incluídas associações empresariais e sectoriais, sindicatos, municípios, IEFP, centros de
formação, autoridades regionais e locais e a Autoridade para as Condições de Trabalho.
Adicionalmente interviriam no processo alguns parceiros estratégicos como por exemplo o
MTSS, o Ministério das Finanças, consultores do programa REDE e a Associação
Portuguesa para o Investimento (API).

Esta análise seria enquadrada por um estudo detalhado das estatísticas divulgadas pelo INE,
Banco de Portugal, MTSS, IEFP, entre outros.
A rede de interlocutores validaria a informação recolhida através dos outros dois elementos e
complementaria esta informação através do seu conhecimento profundo relativo ao cenário em
análise. Esta rede teria o seguinte conjunto de objectivos:

!

Identificar as tendências que estivessem a afectar cada região. Para tal seria elaborado um
estudo sistematizado dos motivos na origem dos processos de reestruturação e uma
comparação das competências oferecidas e procuradas na região. Com base nestes
elementos desenvolver-se-ia um quadro que facilitaria a previsão e antecipação dos
processos de reestruturação.

!

Reunir informação sobre os instrumentos disponíveis para apoiar os processos de
reestruturação, sendo elaborada uma lista contendo estes elementos. Em 2005, um
inquérito realizado pelo MTSS junto das empresas nacionais com mais de 10
trabalhadores mostrava que um dos principais instrumentos para apoiar os processos de
reestruturação (o programa REDE) era praticamente desconhecido das empresas
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9

nacionais . Para além dos instrumentos de âmbito geral seria importante criar
instrumentos que respondessem às necessidades específicas de cada região
principalmente no que se relaciona com a formação profissional. Adicionalmente, deveria
ser realizado um esforço para reforçar as interligações entre o meio empresarial e o meio
académico;

9
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!

Identificar, estimular e acompanhar os processos de criação de novas empresas e de
reestruturação;

!

Fomentar a cooperação entre os principais stakeholders de cada região para desenvolver
melhores instrumentos para apoiar as reestruturações.

DGERT/MTSS (2008), Inquérito às empresas sobre medidas activas de política de emprego, Cadernos de
Emprego e Relações de Trabalho nº 7.
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5.4. Casos práticos
Nos capítulos anteriores, as medidas e instrumentos disponíveis para antecipar e gerir os
processos de reestruturação empresarial foram descritos e analisados. Nesta secção quatro
casos práticos serão apresentados com o intuito de consubstanciar as conclusões
apresentadas e ilustrar melhores práticas nesta área.

5.4.1. CASOS PRÁTICOS SOBRE ANTECIPAÇÃO DE PROCESSOS DE
REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL

¤

Antecipação da mudança – Caso 1: Autoeuropa

A Autoeuropa é a maior fábrica de produção de automóveis a operar em Portugal. A empresa
gera 3000 postos de trabalho directos e entre os fornecedores da região é ainda responsável
pela criação de mais 6000 empregos. Tendo sido fundada em 1991 como uma joint venture
entre a Ford e a Volkswagen, esta foi totalmente integrada no Grupo Volskwagen em 1999.
Nos últimos anos, a fábrica foi alvo de fortes investimentos com o intuito de garantir a sua
posição entre as mais modernas unidades europeias de produção de automóveis e de
manter-se como uma das mais relevantes empresas exportadoras portuguesas (em 2008, a
Autoeuropa assegurou 3,4% das exportações nacionais). A fábrica enfrentou um conjunto de
desafios entre 1999 e 2005, tendo-se debatido neste período com o risco da sua
deslocalização. Esta situação colocou uma forte pressão sobre a empresa, no sentido de
garantir uma adequada carteira de produtos na medida em que a Volkswagen revela-se, por
regra, muito exigente em termos da rentabilidade dos seus investimentos.
No decurso da última década, a empresa tem estado na vanguarda da modernização das
relações laborais. A chave para este sucesso tem sido a relação cooperativa entre a gestão e a
comissão de trabalhadores, baseada num modelo negocial em que existe uma participação
activa dos trabalhadores. É atribuída uma elevada importância ao diálogo social, do qual
resultaram importantes acordos com a Comissão de Trabalhadores. Estes acordos negociados
entre a Administração da empresa e a Comissão de Trabalhadores são posteriormente votados
por todos os colaboradores.
A Autoeuropa está bem preparada para antecipar as mudanças nos mercados e responder
rapidamente a novos desafios na medida em que tem acesso a informação e instrumentos
desenvolvidos no seio da Volkswagen. O universo Volkswagen tem uma grande dimensão, o
que possibilita a identificação das boas práticas que podem ser alargadas a outras fábricas do
grupo. No início da presente crise que atingiu os fabricantes de automóveis em Portugal
(incluindo a Autoeuropa), esta empresa foi a primeira exprimir junto das autoridades as suas
ideias sobre como responder a este novo cenário. Como resultado, o governo lançou em 2009
um plano especial de apoio ao sector: o Plano de Apoio ao Sector Automóvel (este plano foi já
apresentado na secção 3.2.).
O diálogo social dos últimos anos tem sido fundamentalmente centrado na flexibilidade dos
recursos, dos produtos e das infra-estruturas. Em 2003, a gestão da Autoeuropa tinha já
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negociado com a comissão de trabalhadores um acordo que designado por Downday
Agreement o qual aumentou a flexibilidade de gestão dos horários de trabalho. O acordo
esteve longe de introduzir o mesmo grau de flexibilidade existente noutras fábricas da
Volkswagen mas foi suficiente para fazer com que não tenham existido despedimentos
colectivos em 2009. Desde 2003, que a Autoeuropa dispõe de um sistema de “banco de
horas” que lhe permite uma melhor articulação entre a actividade produtiva e as oscilações do
mercado. A flexibilidade dos horários de trabalho não é um assunto consensual entre os
trabalhadores. O acordo mais recente entre a gestão da Autoeuropa e a comissão de
trabalhadores que ia ainda mais longe em termos da flexibilidade dos horários de trabalho
acabou por não ser implementado na medida em que não obteve a maioria de votos num
referendo realizado. Este não foi o primeiro passo atrás nos processos de negociação na
Autoeuropa.
Os mecanismos do Downday Agreement não se aplicaram a cerca de 250 trabalhadores
temporários que foram dispensados em 2009. No entanto, na linha do que tem sido prática nas
outras fábricas da Volkswagen, foi desenvolvido um plano para reduzir de imediato os custos
sociais associados à decisão de dispensar 250 trabalhadores, o que abre perspectivas futuras
favoráveis se estas situações ocorrerem novamente. Com o apoio do IEFP, a Academia de
Formação da Autoeuropa (ATEC) lançou um programa de formação especificamente
desenvolvido para providenciar educação e formação profissional aos trabalhadores temporários
dispensados. Cerca de 200 trabalhadores estão a participar no programa que tem uma duração
de 16 meses, terminando precisamente no mesmo momento em que a Autoeuropa irá começar
a produzir um novo modelo. No início deste processo de formação, cada um dos 200
participantes recebeu uma carta de intenções assinada pelo director de recursos humanos da
Autoeuropa assegurando a reintegração do formando na empresa se este terminasse o curso e se
a empresa tivesse necessidade de trabalhadores (esta última condição estaria à partida
garantida pelo início da produção do novo modelo que está prevista para Maio de 2010).
É de salientar a relevância da cooperação com o IEFP da qual resultou a constituição da ATEC.
Adicionalmente, a atitude das autoridades locais também é de realçar. Desde 1991 que a
Câmara Municipal de Palmela procurou criar condições adequadas para acolher a empresa.
Neste processo, dois eixos revelaram-se particularmente relevantes: (a) infra-estruturas e (b)
apoio em termos das questões de licenciamento. A Câmara de Palmela mantém um contacto
regular com a empresa e tem procurado contribuir para o desenvolvimento do cluster automóvel
através de diversas iniciativas (e.g. Fiapal - Fórum da Industria Automóvel de Palmela - o qual é
um Living Lab reconhecido pela Comissão Europeia desde 2008, realização de seminários dos
quais se destaca o seminário realizado em Dezembro de 2009 intitulado “Posicionar Palmela
na Europa e no Mundo - uma Região de Excelência da Indústria Automóvel”, acolhimento da
constituição da ATEC e a sua contribuição para a inserção local do projecto).
Os factores de sucesso deste caso incluem: (1) o facto dos diversos actores terem consciência
dos desafios que o enquadramento internacional da empresa suscita; (2) a preocupação da
gerência com a comunicação com os trabalhadores; (3) a capacidade de gestão de conflitos
revelada pela empresa; (4) a prossecução de uma estratégia baseada na inovação; (5) a
relação estabelecida a empresa e o IEFP que levou à criação da ATEC; e (6) a ligação à
comunidade local e o apoio dado pelo governo local à empresa. O ponto mais fraco associado à
estratégia da empresa corresponde à fraqueza dos fornecedores nacionais. A possibilidade
desta prática ser transferida para outros casos depende nomeadamente da mentalidade dos
empregados da empresa.
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Antecipação da mudança – Caso 2: HUF Portuguesa (Joint Venture
HUF-FICOSA)

A HUF Portuguesa é uma empresa que se dedica à produção de componentes para a indústria
automóvel, principalmente fechaduras e sistemas de bloqueio de direcção, detida em partes
iguais pela empresa alemã HUF e pelo grupo catalão FICOSA. A HUF Portuguesa gere uma
fábrica, com aproximadamente 350 trabalhadores, localizada, desde 1991, no centro do país
em Tondela. A empresa tem como principais mercados de exportação: Espanha (32%),
França (26%) e Alemanha (21%). Até 2007, o volume de negócios da empresa registou um
crescimento sustentado. No entanto, esta tendência foi invertida em 2008 e 2009, tendo as
vendas decrescido para dois terços do valor registado em 2007. A situação revelou-se
especialmente complicada no início de 2009 na medida em que a empresa facturou 5
milhões de euros quando em Janeiro do ano anterior havia facturado 9 milhões de euros.
Apesar desta quebra nas vendas não ocorreram despedimentos. Neste quadro, os accionistas
estabeleceram como objectivo manter o conjunto de colaboradores.
No quadro do plano de apoio lançado pelo governo para o sector automóvel (PASA), a empresa
começou a suspender periodicamente os contratos de trabalho de todos os trabalhadores,
oferecendo-lhes a possibilidade de frequentarem acções de formação durante o período da
suspensão através do recurso ao Programa Qualificação-Emprego (ver secção 3.2). Nos
períodos em que os trabalhadores não estivessem a produzir na empresa (uma semana por
mês), os trabalhadores receberiam assistência financeira por parte da Segurança Social e
frequentariam a formação profissional co-financiada pelo governo em 75%. Foram
estabelecidos contactos com três centros de formação: BestCenter, ATEC e Novas
Oportunidades. Os módulos de formação foram desenvolvidos considerando as necessidades
da empresa mas também as necessidades percepcionadas pelos trabalhadores. Até 2009, os
colaboradores da empresa tinham usufruído de 40 horas de formação por ano, sendo que
neste ano de maiores dificuldades cada colaborador frequentou 257,91 horas de formação.
Outro elemento que desempenhou um papel importante neste processo foi a criação de um
“banco de horas” (o qual foi constituído com 15 dias). Este possibilitou a redefinição dos
turnos de produção, o que se repercutiu nos custos de produção da empresa. Ocorreram ainda
alguns reajustamentos internos na distribuição dos trabalhadores por área. Este processo
visou fundamentalmente atender às necessidades de cada área de modo a canalizar
trabalhadores que se manifestassem excedentários em certas áreas para outras em que estes
fossem deficitários. Cerca de 295 dos 366 trabalhadores da empresa participaram neste
programa de acção desenvolvido pela empresa.
A solução permitiu que esta empresa conseguisse manter a totalidade da sua força de trabalho
mantendo o seu equilíbrio financeiro. Este programa de suspensão e formação persistiu até ao
final de Janeiro de 2010, tendo a empresa ficado comprometida em não despedir qualquer
trabalhador nos seis meses subsequentes ao término deste período, ou seja, até Julho de
2010. No entanto, a crise do sector automóvel tem tido consequências extremamente
negativas nas encomendas recebidas pela HUF Portuguesa para 2010 e os responsáveis pela
empresa têm consciência da necessidade de diminuir da dimensão da força de trabalho. A
empresa segue uma política de transparência dos seus negócios com os trabalhadores e seus
representantes (sindicatos e comissão de trabalhadores). Isto aplica-se também à actual
situação crítica e favorece os esforços actuais dos responsáveis pela empresa que em conjunto
com os trabalhadores procuram chegar a um entendimento comum sobre os problemas (nos
quais se inclui o risco de 100 empregos serem eliminados) e sobre as soluções para o futuro.
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A estratégia da HUF Portuguesa inclui medidas de curto prazo a fim de conseguirem dispor de
mais tempo antes de tomarem decisões mais definitivas. Essas medidas consistem
principalmente na transferência de negócios dos dois shareholders da joint venture para a
HUF Portuguesa. Os dois grupos proprietários da HUF Portuguesa estão a transferir alguma
produção das suas fábricas para Tondela (p.e. produção de cabelagem duma fábrica dos
catalães em Maia para Tondela). Esta é uma solução provisória porque a HUF Portuguesa tem
capacidade para fabricar produtos mais complexos com maior valor acrescentado. Esta
decisão pode implicar uma redução de cerca de 50% no número de trabalhadores a dispensar.
No médio/longo prazo, os responsáveis pela empresa pretendem consolidar o core business da
empresa através da angariação de novos clientes, fazendo um esforço para nomeadamente
ganhar clientes fora da área geográfica considerada até à data. Os resultados deste esforço são
ainda incertos.
Se o volume de encomendas não subir substancialmente, a perda de 50 postos de trabalho
parece ser inevitável. A empresa revela disponibilidade para procurar soluções em conjunto
com os trabalhadores e para providenciar apoio nos esforços que estes pretendam
desencadear para aumentar a sua empregabilidade ou para iniciarem actividades por conta
própria.
A empresa estabeleceu ainda contacto com a Câmara no sentido de lhe dar conhecimento das
dificuldades pelas quais passava.
Em conclusão, é possível afirmar que a HUF Portuguesa é um exemplo de uma empresa que
antecipou a necessidade de ser reestruturada e desenvolve consideráveis esforços para gerir
esse processo de reestruturação de modo socialmente responsável, envolvendo activamente
os trabalhadores e seus representantes na definição de uma solução. A Câmara Municipal de
Tondela reconhece que o tipo de relacionamento que a gerência da HUF mantém com os seus
colaboradores tem vindo a alterar as práticas de outras empresas do Concelho. É de realçar
ainda a mais-valia proporcionada pelo Programa Qualificação-Emprego na medida em que
este permitiu fomentar o enriquecimento profissional dos trabalhadores e aumentar a sua
mobilidade no interior da empresa.
Os pontos fortes da estratégia seguida pela HUF Portuguesa são: (1) o ambiente democrático
e transparente no qual opera a empresa; (2) a responsabilidade social dos gestores e
accionistas; (3) o relacionamento aberto entre a comissão de trabalhadores, sindicatos e a
gerência; (4) a capacidade de envolvimento da comunidade local; (5) o facto dos
colaboradores serem flexíveis e receptivos à mudança; (6) a criação do “banco de horas”; e (7)
o recurso a uma solução que integrou como elemento estratégico a formação dos
trabalhadores. Os pontos fracos que podem ser identificados relativamente a esta estratégia
são: (1) a frustração dos trabalhadores que se envolveram na solução e que poderá surgir no
caso de ainda assim ocorrerem despedimentos; e (2) a incerteza quanto ao futuro da empresa
na medida em que esta não depende apenas dos trabalhadores e da gerência mas também dos
accionistas e da evolução da procura do mercado. A possibilidade deste caso ser transferido
para outros contextos depende de serem verificadas algumas condições: (1) mão-de-obra
jovem; (2) nível de satisfação dos trabalhadores elevada; (3) importância da formação (uma
mão-de-obra mais qualificada facilita a adopção de novas soluções); (4) capacidade de
encontrar soluções negociadas, as quais requerem uma atitude ponderada de trabalhadores e
gestores; (5) estrutura pouco hierarquizada da empresa; (6) diálogo bastante participado
envolvendo comissão de trabalhadores, sindicatos e governo local.
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5.4.2. CASOS PRÁTICOS RELATIVOS À GESTÃO DE PROCESSOS DE
REESTRUTURAÇÃO

¤

Gerindo a reestruturação – Caso 1: B4F ( Joint venture criada por
um grupo de PMEs do sector têxtil)

A B4F é uma empresa criada em Dezembro de 2009 por um grupo de três empresas familiares
do sector têxtil localizadas no centro do país (Ansião). Nesta joint venture participam 4 sócios,
nos quais se integram três empresas centenárias (Barros, Fareleiros e V. Fino) e uma
sociedade de capital de risco do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (IAPMEI).
O governo deu uma contribuição decisiva à constituição desta joint venture ao investir neste
projecto cerca de 50% do capital inicial (1 milhão de euros). Esta cooperação teve o seu início
em Dezembro de 2009. O objectivo da B4F é vender os produtos produzidos pelas empresas
que participam nesta iniciativa que no total empregam cerca de 350 trabalhadores.
Após o auge alcançado no final da década de 80, em grande medida devido à elevada procura
proporcionada pela entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, desde 2003, as
empresas têxteis da região têm estado a enfrentar dificuldades crescentes. Em 2005, a
celebração do Acordo Multifibras e a entrada da China na Organização Mundial do Comércio
(OMC) aumentou as dificuldades enfrentadas pelas empresas. As quais seriam ainda
agravadas pela evolução da cotação do dólar face ao euro que contribuiu para que os clientes
americanos passassem a considerar outros mercados. A mais recente crise económica veio
agravar os problemas tornando mais claro que individualmente nenhuma das empresas teria
capacidade de sobrevivência.
As empresas deparavam-se com acentuados problemas de tesouraria em virtude da
dificuldade que sentiam no acesso ao crédito junto da banca e na dificuldade em encontrarem
nichos de mercado. Perante estas dificuldades, algumas destas empresas começam a
procurar uma solução conjunta. As empresas Fareleiros e V. Fino começaram por se juntar
primeiro e posteriormente procuraram a empresa Barros, a qual se deparava com problemas
similares e possuía produtos complementares. As empresas falaram com os sindicatos e
trabalhadores de modo a envolvê-los na solução. Posteriormente, em Janeiro de 2009,
apresentaram um anteprojecto ao IAPMEI que passava pela redução do número de fábricas a
fim de conseguirem produzir com custos mais baixos. O IAPMEI levou o projecto a uma
comissão técnica
Neste contexto, algumas destas empresas decidiram juntar-se num projecto comum e
mobilizar o apoio do governo.
Os problemas com que se deparavam as empresas na base da B4F são comuns à indústria
têxtil portuguesa, a qual assume ainda hoje um peso considerável na indústria transformadora
nacional. A pequena dimensão das empresas do sector têxtil é diversas vezes apontada como
um dos elementos que mais fortemente explica a sua falta de competitividade. A B4F foi
fundada para responder a este problema ao motivar uma coordenação entre as empresas
participantes. O sucesso do projecto é extremamente relevante para a região em que estas
empresas estão localizadas na medida em que escasseiam alternativas de emprego. As três
empresas não se dedicavam à produção exactamente dos mesmos produtos, pelo que têm
explorado complementaridades e os mercados privilegiados de cada uma das três empresas
isoladas para colocarem os seus produtos.
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Um aspecto particularmente interessante deste processo tem sido o papel activo que tem sido
assumido pelo Sindicato dos Têxteis, Lanifícios e Vestuário do Centro. Este mobilizou os
trabalhadores a participarem na criação da nova empresa e pressionou os empregadores e o
governo (nomeadamente junto de muitos departamentos oficiais e as autoridades locais
manifestando-lhes a necessidade de maior celeridade no processo de solução) com o intuito
de ser encontrar uma solução para os problemas existentes.
Os pontos fortes deste caso são: (1) o diálogo social, (2) a parceria estabelecida com o Estado,
(3) o sistema de gestão participada que foi possível desenvolver e (4) o facto das empresas
envolvidas possuírem um know-how técnico importante. Os pontos mais fracos relacionados
com este caso derivam do facto de: (1) uma parceria deste tipo pode ser difícil de gerir, e (2)
os trabalhadores poderem revelar alguma dificuldade de adaptação à nova gestão. A
possibilidade de aplicação desta abordagem a outras empresas depende fundamentalmente
da existência de um forte diálogo social.

¤

Gerindo a reestruturação – Caso 2: TAP Air Portugal

Desde a década de 70 que a transportadora aérea nacional se tem debatido com consideráveis
problemas estruturais em diversas áreas. Os governos foram responsáveis por sucessivas
alterações no topo da hierarquia da empresa e pela ausência de uma estratégia de longo prazo.
Este conjunto de factores colocou a TAP numa situação sem solução aparente, ameaçando a
sobrevivência da empresa. Este cenário modificou-se radicalmente no ano de 2000 com a
nomeação de uma nova administração que definiu uma estratégia para a empresa e
implementou um conjunto de medidas para promover a sua recuperação e promover o seu
crescimento sustentável. Neste processo foi essencial que os diversos governos não tenham
alterado a composição da administração da TAP, criando uma continuidade em termos das
políticas seguidas. Apesar dos vários contratempos causados por factores externos num
mercado causado por uma forte volatilidade, a TAP foi capaz de levar a cabo uma considerável
recuperação enquanto outras transportadoras aéreas nacionais como a SABENA ou a SWISS
Air se extinguiram. Desde 2000, a TAP S.A. diminuiu a dimensão da sua força de trabalho em
cerca de 15%, maioritariamente através da não substituição de funcionários que se foram
reformando, e simultaneamente duplicou o seu volume de operações. Por outro lado, o Grupo
TAP como um todo emprega hoje mais pessoas do que em 2000.
A estratégia subjacente a este sucesso foi baseada num esforço sistemático e compreensivo
que visou aumentar a eficiência e o volume de operações da empresa, o que exigiu um longo
processo interno de reestruturação. A formação dos gestores de diferentes níveis hierárquicos
e uma forte comunicação com os trabalhadores e seus representantes assumiram um papel
preponderante no processo de lançamento desta estratégia. Nos primeiros anos, o apoio dos
sindicatos e comissão de trabalhadores assumiram um papel extremamente relevante quer no
domínio da empresa quer no domínio político. Conseguir o apoio dos representantes dos
trabalhadores revelou-se um processo complexo na medida em que alguns grupos estratégicos
como os pilotos, restantes elementos das equipas de bordo e trabalhadores afectos à
manutenção estão organizados em sindicatos específicos que são muito determinados e estão
habituados a perseguir os seus objectivos particulares. Este é um aspecto que distingue a TAP
das situações mais comuns na indústria e nos serviços. O CEO da TAP realça que a atitude dos
sindicatos no âmbito deste processo resultou no crescimento do emprego e numa maior
segurança dos postos de trabalho para a maioria dos grupos profissionais. Isto aplica-se
também a uma considerável parte da transportadora aérea regional PGA que foi integrada na
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TAP em 2007. A TAP preparou uma solução que levou à integração de cerca de dois terços
dos trabalhadores da PGA.
A TAP é um caso interessante na medida em que se trata de uma grande empresa moderna
que teve capacidade para levar a cabo um processo de reestruturação num ambiente
extremamente volátil.
Os factores de sucesso neste caso são: (1) a existência de diálogo social; (2) o facto da TAP ser
uma marca com elevada reputação; (3) a qualidade dos recursos humanos da TAP; e (4) as
práticas de responsabilidade social desenvolvidas pela empresa. Os principais pontos fracos
incluem fundamentalmente a fragmentação da estrutura de representação dos trabalhadores.
A possibilidade de transferência desta prática depende em larga medida da existência de
diálogo na empresa e investimento na formação dos trabalhadores.
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Na área da antecipação dos processos de reestruturação empresarial, vários passos foram dados
no sentido de melhorar as qualificações médias da população activa portuguesa e de aumentar a
flexibilidade de que as empresas dispõem para gerir os seus recursos humanos. As reformas
recentemente introduzidas na educação e no sistema de formação profissional foram importantes
para reforçar a percepção de que a formação profissional é uma oportunidade para jovens e
adultos.
Em Portugal, as reestruturações tendem a ter lugar quando as situações se tornam extremamente
difíceis de solucionar. É necessário actuar no sentido de motivar as empresas a agirem mais cedo.
A actuação política pode contribuir para este processo através do desenvolvimento de
instrumentos mais adequados para antecipar as reestruturações empresariais.
Os aspectos mais fracos do “modelo” português são: em primeiro lugar, a existência de alguma
falta de diálogo social aos níveis macro, meso e micro. Os casos práticos apresentados neste
relatório mostram que o diálogo social desempenha um papel fundamental nos processos de
reestruturação. Quando as empresas se debatem com dificuldades, a participação de diferentes
actores é fundamental para que possam ser encontradas soluções conjuntas que permitam
manter o emprego e aumentar a viabilidade das empresas. Em segundo lugar, uma força de
trabalho mais qualificada aumenta a adaptabilidade dos trabalhadores sendo assim mais fácil
encontrar soluções que minimizem o número de postos de trabalho destruídos. Em terceiro
lugar, parece existir espaço para uma maior participação dos parceiros sociais nas fases de
concepção, implementação e avaliação das diversas políticas/medidas. Por último, a avaliação
dos resultados de programas e medidas deveria ser mais frequente no sentido de permitir uma
utilização dos recursos disponíveis do modo mais desejável possível.
Quando os efeitos da crise internacional se começaram a tornar mais expressivos, o governo lançou
um conjunto de medidas de curto prazo que procuraram (1) promover a criação de emprego
especialmente para jovens e desempregados que apresentassem menor empregabilidade e (2)
diminuir a destruição de emprego. O facto de uma das principais medidas tomadas durante este
período (o Programa Qualificação-Emprego) ter criado incentivos para que as empresas invistam na
formação dos seus trabalhadores deveriam ser considerada como uma iniciativa muito favorável. Na
mesma linha, a preparação de programas de apoio especialmente desenvolvidos para certos sectores
de actividade específicos constitui outro exemplo positivo. No entanto, é possível identificar também
algumas limitações destas medidas, os quais poderiam ser ultrapassados através de maior diálogo e
participação dos parceiros sociais na concepção e implementação das mesmas.
As medidas de curto prazo adoptadas desde o início da crise económica parecem ter contribuído
para atenuar os efeitos da crise no mercado de trabalho (é difícil avaliar a eficácia destas medidas
com rigor em virtude dos dados relativos à sua implementação serem escassos). Ainda assim, as
estatísticas do desemprego revelam-se muito preocupantes. Desde Novembro de 2008 que a taxa de
desemprego começou a revelar uma tendência de crescimento muito acentuada. Os dados mais
recentes divulgados pelo Eurostat mostram que, em Fevereiro de 2010, a taxa de desemprego
apresentava o valor mais elevado desde o início da série apurada pelo Eurostat. Uma análise da
evolução da taxa de desemprego em Portugal mostra que esta mais do que duplicou na última
década.
Por último, os casos práticos mostram que o diálogo social e a formação profissional são
fundamentais para atenuar os efeitos negativos das reestruturações empresariais e que, no caso
específico da economia portuguesa, estas dimensões necessitam de ser reforçadas.
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Lista de abreviaturas
ACAP - Associação Automóvel Portuguesa
AGIIRE - Gabinete de Intervenção Integrada para a Reestruturação Empresarial
ALV – Aprendizagem ao longo da vida
ANQ - Agência Nacional para a Qualificação
APCOR - Associação Portuguesa da Cortiça
API – Associação Portuguesa para o Investimento
ATEC - Academia de Formação da Autoeuropa
CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal
CGTP – Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses
CIP - Confederação da Indústria Portuguesa
CNO - Centros “Novas Oportunidades”
CNQ - Catálogo Nacional de Qualificações
CPCS - Comissão Permanente de Concertação Social
CTP - Confederação do Turismo Português
EFA - Cursos de educação e formação de adultos
FESETE – Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado
e Peles de Portugal
FEVICOM - Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro
FIEQUIMETAL - Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgica, Química, Farmacêutica,
Eléctrica, Energia e Minas
GIP - Gabinetes de Inserção Profissional
GPEARI - Gabinete de Estratégia, Planeamento, Avaliação e Relações Internacionais
IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional
IIE - Iniciativa para o Investimento e Emprego
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Lista de abreviaturas

INE – Instituto Nacional de Estatística
MEID – Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento (MEID)
MTSS - Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
NIRP -Núcleo de Intervenção Rápida e Personalizada
OEFP - Observatório do Emprego e da Formação Profissional
PAIC - Plano de Apoio à Indústria da Cortiça
PASA - Plano de Apoio para o Sector Automóvel
PIB – Produto Interno Bruto
PMEs - Pequenas e Médias Empresas
PNACE 2005-2008 – Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego
2005/2008
PPC – Paridade do poder de compra
PPE - Plano pessoal de emprego
QEQ - Quadro Europeu de Qualificações
QNQ - Quadro Nacional de Qualificações
RVCC - Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
SIGO - Sistema de Informação e Gestão da Oferta Formativa
SIRME - Sistema de Incentivos à Revitalização e Modernização Empresarial
SNQ - Sistema Nacional de Qualificações
SPIME - Sistema Prospectivo de Indicadores do Mercado de Emprego
UGT – União Geral dos Trabalhadores
UNIVA - Unidades de Inserção na Vida Activa
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