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Representatividade de sindicatos e patrões
vai ser medida por um novo estudo
Ainda não há informação fiável e completa sobre a representatividade das associações
patronais e sindicais, investigadores vão tentar melhorar o conceito e aplicá-lo aos parceiros
sociais, num p roje to lançado em parceria com os serviços do Ministério do Trabalho.
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Informação sobre a representatividade dos parceiros sociais é insuficiente.
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Discutir
o melhor conceito

e tentar apurar a repre-
sentatividade das organi-

zações sindicais e patronais em Por-

tugal. Estes são, em síntese, os ob-

jetivos de um novo projeto de inves-

tigação do Instituto de Ciências So-

ciais (ICS) que conta com o apoio
do Ministério do Trabalho, através

da Direção- Geral do Emprego e das

Relações do Trabalho (DGERT).
E porque é que é tão importan-

te medir a representatividade? "São

organizações muito importantes
em democracia, são reguladoras do

mercado de trabalho, o que nem

sempre é valorizado", justifica em

declarações ao Negócios Raquel
Rego, a socióloga que vai coordenar

o projeto "Representatividade dos

Parceiros Sociais e impacto da go-

vernança económica".

O projeto, que obteve um finan-
ciamento por três anos por parte da

Fundação para a Ciência e Tecno-

logia - 240 mil euros - foi apresen-
tado esta quinta -feira, em pleno de-
bate sobre a representatividade e

sobre a legitimidade de novas e de

pequenas estruturas sindicais. A
candidatura foi apresentada em
2017.

Apesar da relevância destes ato-



res, a informação que existe sobre a

sua representatividade é insuficien-

te. "Há tão pouca informação fiável

que uma das preocupações é dispo-
nibilizar a informação pública que
existe. Não sabemos quantos sindi-

catos existem hoje em Portugal...
onde vai ver isso?", afirma.

Por outro lado, nas relações la-
borais em Portugal "funciona o mú-
tuo reconhecimento". "Ou sej a: não

existem critérios objetivos para afe-

rir a representatividade. É uma re-

comendação da OIT, que haja cri-
térios objetivos e previsíveis para
que os atores possam saber de an-
temão com quem estão a lidar, mas
não sabemos", salienta Raquel
Rego.

Sabe-se por exemplo que as

duas centrais sindicais declaram

que os seus sindicatos representam,
juntos, cerca de um milhão de asso-

ciados. E que as empresas apenas
comunicam através do relatório
único a existência de 9% de sindi-
calizados no setor privado.

Os investigadores prometem
"repensar" o conceito de represen-
tatividade, alargando os critérios,
num trabalho que incluirá estudos

de caso ou um inquérito online a

"todas as organizações sindicais e

patronais portuguesas".
Não sendo o único objetivo, a

recolha de dados sobre representa-
tividade é "um ponto de partida fun-

damentar, mas por si só difícil de

alcançar. Tanto devido à questão

metodológica - que ainda será de-
batida - como devido à "resistência"
histórica dos parceiros sociais,

apontada por quase todos os inves-

tigadores que ontem apresentaram
oprojeto.

Qual o papel do Ministério do
Trabalho?
0 projeto resulta de uma parceria

entre o ICS, o Instituto de Enge-
nharia de Sistemas e Computado-
res (INESC), e a DGERT. Duran-
te a apresentação, o subdiretor da

entidade tutelada pelo Ministério
do Trabalho, Fernando Catarino
José, garantiu que a ideia é "abrir as

caves do Ministério" para fazer che-

gar informação aos investigadores.
Ao Negócios, Fernando Catari-

no José responde que os serviços do

Estado também não têm dados so-

bre os associados de cada sindicato.
"A direção-geral não tem dados so-
bre representatividade. Este estu-
do vai ser importante", diz, apesar
de admitir que possa existir algum
"bloqueio". "Toda a gente acha [a

representatividade] importante
mas ninguém quer falar sobre isso".

Por exemplo, "se uma empresa dis-

ser a um sindicato que não negoceia

porque o sindicato não tem repre-
sentatividade, a empresas não tem
como provar". Nem ninguém é obri-

gada a revelá-la.
A DGERT vai facilitar o traba-

lho aos investigadores permitindo
que acedam à sua base de dados,

que tem a lista e algumas caracte-
rísticas das organizações sindicais

e patronais. Em contrapartida, o

projeto vai criar um motor de pes-
quisa que organiza esta informação
e que será publicado na página da

DGERT. ¦

éê
Nas relações
laborais em
Portugal funciona
o mútuo
reconhecimento.
Ou seja:
não existem

critérios objetivos
para aferir a
representatividade.
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Se uma empresa
disser a um
sindicato que
não negoceia porque
o sindicato
não tem
representatividade,
a empresa não
tem como provar
[...] A direção-geral
[também]
não tem dados
sobre
representatividade.
Este estudo vai
ser importante.
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