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Pacote laborai arrisca resultados
modestos contra a precariedade

Especialistas alertam para resultados
aquém do esperado. Primeiro-ministro,
patrões e UGT assinaram nesta segunda-
feira acordo para a revisão laborai.
A CGTP ficou à margem
Trabalho
Raquel Martins
0 acordo laborai assinado nesta se-

gunda-feira pelo Governo, confede-

rações patronais e UGT tem como
objectivos "combater a precarieda-
de, reduzir a segmentação laborai
e promover um maior dinamismo

da negociação colectiva". Mas as

soluções encontradas arriscam con-
duzir a resultados "modestos" no
combate à precariedade e podem
não ter os efeitos desejados na dina-

mização do diálogo social nas em-

presas. É esta a análise que fazem
Luís Gonçalves da Silva, professor
de direito que em 2003 participou
na elaboração no Código do Traba-
lho; e António Monteiro Fernandes,
professor universitário e presiden-
te da comissão do livro branco das

relações laborais que deu origem à

revisão da lei em 2008.
No final da assinatura do acor-

do, o primeiro-ministro assegurou
que o Governo está a cumprir o seu

programa e que o acordo reforça
o combate à precariedade. Sem
nunca se referir às críticas, Antó-
nio Costa abordou um dos pontos
mais contestados pela esquerda e

pela CGTP - que ficou à margem do



acordo, por entender que "perpe-
tua a precariedade" -, garantindo
que o alargamento do período ex-

perimental é "um incentivo forte
para que as entidades patronais não
tenham medo de contratar sem ser
numa base de precariedade".

Ora esta é precisamente uma das

alterações que, de acordo com Gon-

çalves da Silva, poder ter efeitos di-
ferentes dos pretendidos. Além das
dúvidas constitucionais, o alarga-
mento do período experimental,
antecipa o professor da Faculdade
de Direito de Lisboa, "introduz bas-
tante mais insegurança e propicia
maiores abusos do que o recurso
ao contrato de trabalho a termo,
uma vez que durante esse período
a cessação do contrato não precisa
de fundamento". "Parece estarmos

perante uma precariedade substitu-

tiva", defende, considerando "um
erro" mexer no regime da contrata-

ção a termo, em vez de se combater
os abusos.

Um "saldo modesto"
Monteiro Fernandes tem opinião
diferente e entende que as medidas
têm de ser vistas em conjunto. Ao
reduzir os limites da contratação a

termo e ao eliminar a possibilidade
de contratar a prazo para funções
permanentes pessoas à procura de

primeiro emprego e desemprega-
dos de longa duração, em troca de
um período experimental mais lon-

go, o Governo está a desbloquear
a entrada destas pessoas no mer-
cado de trabalho. O "problema",
lamenta, é que também se alarga
a amplitude dos contratos de mui-
to curta duração, que não têm de
ser reduzidos a escrito, nem justi-
ficados. Conclusão do especialista:
"Pelo menos do ponto de vista do
combate à precariedade, o saldo
da reforma parece manifestamente
modesto".

Na opinião de Monteiro Fernan-
des, as empresas vão explorar o
contrato de muito curta duração
"até ao osso". "É um contrato utili-
zável em todo o tipo de actividades,
para todo o tipo de funções, des-
de que não convenha às empresas

abrir postos de trabalho permanen-
tes", sublinha.

Gonçalves da Silva também alerta
para o aumento da utilização destes

contratos, sobretudo na indústria e

no comércio, sectores que até agora
não os podiam usar.

Além do combate à precariedade
o acordo laborai visa também in-
centivar a negociação colectiva. Pa-

ra os dois especialistas ouvidos pelo
PÚBLICO, a proposta tem aspectos
positivos (como o limite temporal
para o trabalhador poder escolher
a convenção aplicável, a ampliação
dos direitos salvaguardados em ca-
so de caducidade ou a mediação),
mas não acreditam que as medidas
permitam recuperar a negociação.
Para Monteiro Fernandes, os efeitos
são imprevisíveis, lembrando que
"a caducidade das convenções foi
introduzida para dinamizar a con-
tratação, e fê-la cair a pique".

O acordo "possível"
Nas declarações que fez nesta se-

gunda-feira, o Presidente da Repú-
blica deixou transparecer que não

será Belém a travar as medi-
das num acordo que "é o

possível".
"Reduz-se a precarie-

dade, estabiliza-se o mer-
cado de trabalho,

alarga-se o pe-
ríodo experi-

mental para
os contratos

sem termo ou a prazo, ou seja, de
mais longa duração. Nem se man-
tém o regime do tempo da crise,
nem se introduz radical mudança
de efeitos imprevisíveis", afirmou
Marcelo Rebelo de Sousa, citado
pela Lusa.

O chefe de Estado acrescentou
que o desenho final "foi sensato,
equilibrado e oportuno, mesmo se

aqui e ali mal explicado política ou
juridicamente".

O acordo agora alcançado já es-
tá traduzido numa proposta de Lei

que deu entrada no Parlamento há

algumas semanas e que será discuti-
da na generalidade a 6 de Julho.

As soluções acordadas na concer-

tação social merecem a oposição do
PCP e as críticas do BE. Enquanto o

PS já disse que irá apresentar pro-
postas de alteração, assim como o
PSD e o CDS.

Num artigo publicado nesta ter-
ça-feira no PÚBLICO, ministro do
Trabalho Vieira da Silva quis en-
volver a esquerda no processo. E

destacou que o acordo é o resul-
tado da visão do Governo e de um
caminho "trilhado em diálogo com
os parceiros que suportam a actual
maioria parlamentar", apesar das

divergências que há entre eles.
A dúvida é onde saber se esse

caminho vai prosseguir ao lado da

esquerda ou com o apoio do PSD.

Gonçalves da Silva também se ques-
tiona sobre qual será o resultado
final e "se o acordo de concertação
social vai sobreviver, agora que o
Parlamento se prepara para a des-

concertação".
raquel.martins@publico.pt

êê
Acordo não
só não rompe com
a política de baixos
salários assente
na precariedade,
como dá
continuidade
à política laborai
de direita
Arménio Carlos
Secretário-geral da CGTP,
em comunicado



GUIÃO QUE MUDA NO CÓDIGO DO TRABALHO

Contratos a prazo com limite
máximo de dois anos
O limite máximo dos contratos a

termo certo passará de três para
dois anos e a duração total das

renovações não poderá exceder
a do período inicial do contrato.
O limite máximo dos contratos a

termo incerto é reduzido de seis

para quatro anos.
É ainda eliminada do Código do
Trabalho a norma que permite a

contratação a termo para postos
de trabalho permanentes de
jovens à procura do primeiro
emprego e de desempregados
de longa duração. Essa

possibilidade apenas é permitida
quando estão em causa
desempregados de muito longa
duração (no desemprego há mais
de dois anos). A possibilidade de
contratar a termo no lançamento
de nova actividade de duração
incerta ou de abertura de novo
estabelecimento ficará limitada
às empresas com menos de 250
trabalhadores (agora é 750).
Esta medida terá o acordo do BE

e do PCP.
Contratos de curta duração
alargados a mais sectores
A duração máxima dos contratos
de muito curta duração será

alargada de 15 para 35 dias e
permite-se que possam ser
celebrados em qualquer sector
(agora é só na agricultura e no

turismo) em caso de "acréscimo
excepcional e substancial da
actividade da empresa cujo ciclo
anual apresente irregularidades",
decorrentes do mercado ou

por motivos estruturais. O
Governo defende que é uma
forma de combater o trabalho
informal, mas a esquerda critica a

solução — que entrou no pacote
legislativo à última hora — por
entender que pode haver um
uso abusivo destes casos, em
alternativa à contratação a termo.

Fim do banco de horas
individual será faseado
O Governo elimina a

possibilidade de as empresas

terem bancos de horas por
acordo individual, tal como
previa o seu programa. Mas os
existentes poderão manter-se
durante o prazo máximo de
um ano, contado a partir da
entrada em vigor das novas

regras. Na prática, o Governo
dá tempo às empresas para se
adaptarem às novas regras, algo
que poderá encontrar entraves
no Parlamento por parte da

esquerda. A direita também
coloca problemas, com o PSD e
o CDS a não concordarem com o
fim deste mecanismo.
Banco de horas por acordo
Além dos bancos de horas

previstos na contratação
colectiva, permitem-se os
bancos de horas de grupo, desde

que 65% dos trabalhadores
votem favoravelmente. A ideia
é permitir que o período normal
de trabalho seja aumentado
até duas horas diárias com um
limite de 50 horas semanais
e 150 horas por ano após a

consulta por voto secreto dos
trabalhadores. O processo será

acompanhado por comissão de
trabalhadores, intersindicais,
sindicais ou então por comissões
criadas para o efeito. No caso
das empresas com menos de
10 trabalhadores, o processo de

votação será controlado pela
Autoridade para as Condições do
Trabalho. A solução encontrada
pelo Governo poderá merecer a

oposição da esquerda, incluindo
dos deputados do PS.

Contratos temporários com
máximo de seis renovações
Os contratos de trabalho
temporário terão um limite
máximo de seis renovações,
algo que agora não existe na lei.
A empresa será ainda obrigada
a informar o trabalhador
temporário do motivo subjacente
à celebração do contrato e
a empresa utilizadora será

obrigada a integrar o trabalhador
no quadro se as regras forem
violadas. Elimina-se ainda o

prazo de aplicação das normas

das convenções colectivas aos
trabalhadores temporários.
Mudanças negociadas com o BE.

Período experimental alargado
Ao mesmo tempo que elimina a

norma que permite a contratação
a prazo para postos permanentes
de jovens e desempregados
de longa duração, o Governo
propõe alargar de 90 para
180 dias o período de
experiência exigido a estes
trabalhadores, quando são
contratados para o quadro. O

período de estágios dispensará
a existência de período
experimental. O Governo
argumenta que este período
experimental já existe para
cargos de complexidade técnica
e que é justo que o período
experimental seja mais alargado
para quem não tem experiência
ou está há muito afastado do
mercado de trabalho. A esquerda
não aceita a medida e, tal como
a direita, alerta para os riscos de
inconstitucionalidade, enquanto
o PS se prepara para propor uma
norma travão para evitar abusos.

Taxa de rotatividade
mas com excepções
As empresas que recorram de
forma sistemática à contratação a

termo certo e que ultrapassem a

média sectorial serão obrigadas a

pagar uma taxa anual que poderá
chegar a 2%, que incidirá sobre a

massa salarial dos trabalhadores
com este vínculo. Haverá

excepções aos contratos a termo
para substituição de trabalhador
em licença parental ou de baixa

por doença por período igual ou
superior a 30 dias e aos contratos
de muito curta duração. Também
serão excepcionados os



contratos a termo por imposição
legal ou devido à situação do
trabalhador.
O PCP entende que esta medida

vai "legitimar a precariedade". O
BE defende-a, embora questione
as excepções tal como o PS.

Fundamentar denúncia das

convenções e pedir mediação
O executivo vai manter a

caducidade das convenções
colectivas, ao contrário do
que defendem a CGTP, o
PCP e o BE, mas introduz
algumas regras para evitar a

denúncia das convenções sem
fundamento e os impasses na

negociação. Assim, a denúncia
tem de ser acompanhada
de fundamentação. Esta

documentação deve também
ser enviada à Direcção-Geral
do Emprego e das Relações do
Trabalho (DGERT), para que esta
entidade possa acompanhar o

processo. A proposta passa ainda

por permitir que uma das partes
da negociação possa pedira
suspensão temporária do prazo
de sobrevigência (o período
entre a denúncia do contrato e

a sua extinção) até um máximo
de seis meses e solicitar uma
mediação que ficará a cargo dos
árbitros registados no Conselho
Económico e Social. Para o PCP

a caducidade deve ser eliminada
do Código do Trabalho, algo que
o BE também gostaria. PSD e
CDS ainda não se pronunciaram
sobre a solução que tem
como objectivo dinamizar a

contratação colectiva.

Trabalho extra nas convenções
só se for mais favorável
O princípio do tratamento
mais favorável será alargado
ao pagamento do trabalho
suplementar. Na prática, a norma
prevista no Código do Trabalho
e que estipula a forma como é

pago o trabalho extra só pode
ser afastada por convenções
colectivas se elas forem mais
favoráveis do que a lei. Será ainda
alargado o núcleo de matérias

que se mantêm em vigor em caso
de caducidade. Em particular os

regimes de parentalidade e de
segurança e saúde no trabalho
quando são mais favoráveis do

que a lei. Raquel Martins

35
A duração máxima dos
contratos de muito curta
duração será alargada de 15

para 35 dias, para qualquer
sector — uma das medidas mais
importantes deste pacote


