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mbora não existam
grandes números, tudo
indica que a maior par-
te dos trabalhadores
não perde o emprego
durante o período ex-
perimental. Em 2017,
segundo cálculos do de-

partamento de estudos
do Banco de Portugal, houve cerca
de 248 mil pessoas que perderam o

emprego e passaram a ser classifica-
dos como desempregados pelo Ins-
tituto Nacional de Estatística (INE).

Assumindo que todos tiveram acesso
a subsídio de desemprego e tendo em
conta que, diz Ministério do Traba-
lho, Solidariedade e Segurança Social

(MTSS), 4,2% dos subsídios atribuídos
nesse ano foram para trabalhadores
com contrato denunciado durante o

período experimental, existirão cerca
de 10400 trabalhadores nestas condi-

ções durante este período. Correspon-
dem a 1% dos contratados desse ano.

O alargamento do período expe-
rimental na contratação sem termo
para trabalhadores à procura do pri-
meiro emprego e desempregados de

longa duração (dos três para os seis

meses) é uma das medidas mais em-

blemáticas e polémicas da recente
revisão do Código do Trabalho, que
entra em vigor já no início de outu-
bro. Mas nem o Governo parece ter
muita informação sobre a utilização
deste mecanismo. O Expresso soli-
citou dados ao MTSSS, mas a única
informação que obteve até ao fecho
desta edição foi a já referida percen-
tagem de deferimentos de prestações
de subsídio de desemprego iniciais
por denúncia de contrato durante o

período experimental.
Questões sobre a evolução deste

valor ao longo da última década ou
sobre o número absoluto de contra-
tos que foram terminados ao abrigo



desta cláusula ficaram sem resposta.
Contactado, o Instituto do Emprego
e Formação Profissional (lEFP) tam-
bém não respondeu às perguntas e os

especialistas alertam para a escassez
de dados sobre o tema que vai tornar
muito difícil avaliar o impacto desta
medida no mercado de trabalho. Por
isso, o Expresso avançou para alguns
cálculos, para avaliar a dimensão
deste fenómeno. Segundo os dados
da Segurança Social, em 2017 foram
atribuídos cerca de 248 mil subsídios
de desemprego. O que significa que
10.400 destes subsídios resultaram da
denúncia de contratos pelos emprega-
dores durante o período experimental
(4,2% do total). Ao mesmo tempo,
segundo os dados do Fundo de Com-

pensação do Trabalho (onde são re-
gistados todos os contratos com uma
duração de pelo menos 60 dias), nesse

ano iniciaram-se 1,0863 milhões de
contratos de trabalho no continente.
O que significa que 1% dos contratos
iniciados em 2017 terminaram duran-
te o período experimental.

Combate à precariedade?

O Governo apresentou a mudança le-

gislativa como sendo necessária para
não penalizar o emprego numa altura
em que também se apertam as regras
para o recurso aos contratos a prazo.
Mas os especialistas apontam críticas
sobre o seu efeito, nomeadamente,
no que toca à precariedade. É o caso
de Maria do Rosário Palma Ramalho,
professora da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa e presi-
dente da Associação Portuguesa de
Direito do Trabalho. "Tenho uma vi-
são extraordinariamente crítica desta
alteração legislativa", diz ao Expres-
so, destacando que o alargamento
do período experimental funciona
como "moeda de troca" da diminuição
das situações em que um empregador
pode contratar a termo (mantém-se
apenas a possibilidade para desempre-
gados de muito longa duração).

Para a especialista, "num sistema
como o nosso, com regras de despedi-
mento nos contratos sem termo mui-
to restritivas, a contratação a termo
funciona como válvula de escape".
Em particular "para trabalhadores
à procura do primeiro empregado e

desempregados de longa duração,
que têm níveis de desemprego estru-
turalmente mais elevados e maiores
dificuldades em entrar no mercado de
trabalho". Agora, "os empregadores
terão de contratar sem termo esses

grupos de pessoas e o período experi-
mental pode funcionar como válvula
de escape, em vez da contratação a
termo", argumenta Maria do Rosário
Palma Ramalho. "O problema é que
as condições para os trabalhadores
são muito piores. Trocámos uma si-

tuação de precariedade nos contratos
a termo, mas com previsibilidade para
o trabalhador e pagamento de uma in-

demnização no final do contrato, por
uma situação que formalmente é um
contrato sem termo, mas em que, em
qualquer momento durante o período
experimental, o empregador pode

cessar o contrato, sem pagamento de

indemnização. Há uma imprevisibi-
lidade total", alerta esta especialista,
vincando que "é trocar uma situação
má, por uma situação péssima".

Argumentos que o advogado Antó-
nio Garcia Pereira, especialista em
Direito do Trabalho, subscreve em
absoluto. Garcia Pereira afirma que o

alargamento do período experimental
nestes dois grupos de profissionais
"não é mais do que uma forma de
contrato a termo encapotada e mais

precária ainda, já que retira direitos
aos trabalhadores". Para o jurista, a
medida "deixa os trabalhadores com-
pletamente desprotegidos e só serve
os patrões a quem sairá muito mais
barato despedir".



Impacto difícil de medir

Mas a visão não é consensual. João
Cerejeira, economista e professor
da Escola de Economia e Gestão da
Universidade do Minho, e Francisco
Madelino, professor do ISCTE e anti-

go presidente do Instituto do Empre-
go e Formação Profissional (lEFP),
acreditam que a medida pode ter um
efeito positivo no mercado. "Do ponto
de vista estatístico, se isto funcionar
como uma alternativa aos contratos a
prazo, tem um efeito positivo na pre-
cariedade", defende João Cerejeira.
Para o economista, "faz todo o sentido

que estes dois grupos específicos —

trabalhadores à procura do primeiro
emprego e desempregados de longa
duração — sejam abrangidos por um
período experimental mais alargado
porque também é mais difícil para o

empregador conhecer as suas com-
petências e capacidade de adaptação
à função".

Já Francisco Madelino defende que
"a medida não pode ser analisada iso-

ladamente, sobretudo no seu impacto
na precariedade. É preciso avaliá-la
no conjunto das medidas adotadas:
a compressão do tempo máximo de

duração dos contratos a prazo e a pe-
nalização fiscal das empresas que su-

peram a média do sector na utilização
de contratos a termo". As três medidas

juntas "terão certamente um impacto
positivo no combate à precariedade",
refere. Porém, tanto para João Cerejei-
ra como para Francisco Madelino, será

sempre muito difícil medir o impacto
desta medida em concreto pela escas-
sez de informação disponível.

A generalidade dos países da Eu-
ropa, tal como Portugal, prevêem na
lei a existência de um período expe-
rimental quando um trabalhador é

contratado (ver infografia). A questão,
levantam os especialistas, é que a mu-
dança legislativa em Portugal introduz
uma distinção também consoante o

tipo de trabalhador. O que levanta dú-
vidas sobre a constitucionalidade da
medida (ver texto ao lado). E esta não
é a única questão que envolve o alar-

gamento do período experimental.
"A ideia, suponho, é que a indivíduos
com essas características não seja ne-
cessariamente oferecido um contrato
a termo", que constituía a principal
porta de entrada de jovens à procura
do primeiro empregado e desempre-

gados de longa duração no mercado
de trabalho, aponta Paulino Teixeira,
professor da Faculdade de Economia
da Universidade de Coimbra.

O objetivo é que "após o período
experimental alguns possam ficar
na empresa, com um contrato sem
termo", constata este especialista.

Contudo, isso não é garantido e, reco-
nhece, "não convém exagerar nesta
expectativa". O jurista António Garcia
Pereira antecipa mesmo que "estatís-
ticas futuras venham demonstrar o

aparecimento de uma nova forma de

precariedade em Portugal, os precá-
rios a cinco meses e 29 dias" recusan-



A dúvida
sobre se o

alargamento
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Alguns
especialistas
temem que
retire direitos
aos
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FOTO LUÍS FAUSTINO

do por completo que a medida possa
ter um efeito positivo no mercado de
trabalho nacional.

Com o alargamento do período ex-
perimental na contratação sem termo,
ao mesmo tempo que se limitam as

condições de utilização do contrato a
termo pelas empresas, "é bem possí-

vel que a proporção do trabalho por
tempo indeterminado aumente", con-
sidera Paulino Teixeira. Mas, deixa
um alerta: "Seis meses é um período
relativamente longo, seria uma inge-
nuidade não considerar que não há a
possibilidade de utilização abusiva do

período experimental".


