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ACORDO ENTRE AS CONFEDERAÇÕES COM ASSENTO  
NA CPCS, VISANDO A DINAMIZAÇÃO  

DA CONTRATAÇÃO COLETIVA 

FICHA:

Local e data de celebração: Lisboa, 7 de janeiro 2005 

Subscritores: 

JOÃO MACHADO
Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP)

JOSÉ ANTÓNIO FERNANDES DA SILVA
Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP)  

FRANCISCO VAN ZELLER
Presidente da Confederação da Indústria Portuguesa 

ATÍLIO FORTE
Presidente da Confederação do Turismo Português (CTP) 

MANUEL CARVALHO DA SILVA
Secretário-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical (CGTP-IN)

JOÃO PROENÇA
Secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores (UGT) 
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Acordo entre as Confederações com assento  
na CPCS, visando a dinamização da Contratação  

Colectiva −  Lisboa  7 de Janeiro 2005

A Contratação Colectiva é da responsabilidade directa das associações 
empresariais ou empresas e das associações sindicais. 

A Contratação Colectiva é um instrumento fundamental de regulamen-
tação das relações de trabalho e de regulação económica e social, sendo 
de interesse mútuo para as empresas e os trabalhadores.

Tem, por esse facto, um impacto muito significativo sobre a competiti-
vidade e o emprego, promovendo a concorrência leal e melhores condições 
para a adaptação das empresas à mudança e para a melhoria da qualidade 
do emprego.

Em 2004 o número de instrumentos de regulamentação colectiva de 
trabalho publicados foi muito inferior ao de 2003, quer por via das conse-
quências do Código do Trabalho, quer devido à crise económica.

As Confederações patronais e sindicais estão profundamente empe-
nhadas na dinamização da contratação colectiva, razão por que entendem 
celebrar o seguinte ACORDO:

 1. As Confederações subscritoras comprometem-se a diligenciar no 
sentido de apoiarem um decurso normal dos processos negociais 
com claro empenhamento na obtenção de acordos. Entendem ainda, 
sem prejuízo da autonomia negocial das organizações directamente 
envolvidas nos processos de contratação colectiva, desenvolver dili-
gências com vista à evolução dos conteúdos contratuais.

 2. Para melhorar a articulação entre as Confederações subscritoras, cada 
uma indicará um elemento de contacto, responsável a nível dessa 
Confederação pelo acompanhamento da negociação colectiva.



8

ACORDOS DE CONCERTAÇÃO SOCIAL

 3. Com vista a diligenciar no sentido de assegurar o decurso normal 
dos processos negociais e a celebração de convenções colectivas de 
trabalho, as Confederações subscritoras comprometem-se a reunir 
a alto nível, por iniciativa de qualquer delas, podendo as reuniões 
envolver todas ou apenas algumas das Confederações.

 4. Poderão ser criados, entre Confederações subscritoras, Grupos Bila-
terais Paritários para intervenção em situações de impasse na con-
tratação colectiva, com o âmbito que as partes no processo negocial 
lhes cometam.

 5. As Confederações subscritoras entendem que devem ser considera-
dos na contratação colectiva conteúdos especialmente importantes 
de natureza específica, com vista a aumentar a qualificação dos tra-
balhadores, a inovação, a produtividade e a melhorar as condições 
de trabalho.

 6. De igual modo, entendem ser desejável a inclusão nas convenções 
colectivas de normas específicas sobre a resolução de conflitos colec-
tivos, através da conciliação, da mediação e da arbitragem voluntá-
ria.

 7. As Confederações subscritoras defendem ser útil e desejável o desen-
volvimento da informação atempada, estatística e outra, necessária 
ao apoio da contratação colectiva, nomeadamente sobre a competi-
tividade, produtividade, evolução dos preços e rendimentos e dis-
tribuição do rendimento.

 8. As Confederações subscritoras consideram importante: um melhor 
funcionamento dos serviços de Administração do Trabalho, inter-
vindo activamente com vista à resolução dos conflitos; a publicação, 
com celeridade, das convenções colectivas de trabalho; a emissão 
de regulamentos de extensão de convenções colectivas de trabalho 
dentro de um prazo curto; a discussão da utilização dos instrumen-
tos de regulamentação colectiva administrativos.

 9. As Confederações subscritoras entendem que deverá ser criado um 
Centro de Relações de Trabalho, de iniciativa e composição tripar-
tida, que terá as seguintes competências:

 a) Apoiar cada uma das Confederações sindicais e patronais na 
formação de negociadores;

 b) Elaborar e divulgar mensal, trimestral e semestralmente, bole-
tins ou relatórios de informação sócio-económica;
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 c) Desenvolver estudos sobre negociação colectiva, e divulgar 
outros estudos sobre a mesma matéria, elaborados em Portugal 
ou em outros países da UE;

 d) Preparar um relatório anual sobre “Evolução da Negociação 
Colectiva”;

 e) E as demais unanimemente acordadas no Centro de Relações 
de Trabalho.

 10. As Confederações subscritoras acordam em:

 a) Reunir de dois em dois meses para avaliar a execução do pre-
sente Acordo;

 b) Reavaliar este Acordo no prazo de um ano.





ACORDO ENTRE AS CONFEDERAÇÕES  
COM ASSENTO NA CPCS, VISANDO  

A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

FICHA:

Local e data de celebração:  Lisboa, 8 de fevereiro de 2006  

Subscritores: 

JOÃO MACHADO
Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP)

JOSÉ ANTÓNIO FERNANDES DA SILVA
Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP)  

FRANCISCO VAN ZELLER
Presidente da Confederação da Indústria Portuguesa 

ATÍLIO FORTE
Presidente da Confederação do Turismo Português (CTP) 

MANUEL CARVALHO DA SILVA
Secretário-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical (CGTP-IN)

JOÃO PROENÇA
Secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores (UGT)
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Acordo entre as Confederações com assento  
na CPCS, visando a Formação Profissional

A formação profissional constitui um instrumento fundamental para 
combater o défice de qualificação profissional e de escolarização que se 
verifica em Portugal, assumindo carácter estratégico para a construção 
de uma sociedade baseada no conhecimento e, consequentemente, para 
o desenvolvimento do País, potenciando o aumento da capacidade com-
petitiva das empresas, da produtividade, da empregabilidade e da melho-
ria das condições de vida e de trabalho das pessoas.

A formação ao longo da vida em Portugal é claramente insuficiente, 
particularmente para os trabalhadores menos qualificados, o que reforça 
os défices de qualificações com que nos confrontamos, resultantes de um 
baixo nível de educação e qualificação inicial para a maioria da população.

Neste contexto, assume particular relevância a formação ao longo da 
vida, matéria em que se verificam atrasos que urge ultrapassar, nomeada-
mente por via do cumprimento das disposições legais em vigor e medi-
das contidas no Acordo Tripartido sobre Política de Emprego, Mercado 
de Trabalho, Educação e Formação, celebrado em 2001.

As Confederações não podem deixar de lembrar que as verbas nacionais 
para a formação profissional contínua provêm das contribuições sociais de 
empresas e trabalhadores.

As Confederações Patronais e Sindicais reconhecem que, no quadro 
da legislação em vigor, a formação profissional contínua é um direito e 
um dever, que deve ser assumido pelas empresas, pelos trabalhadores e 
pelo Estado. 
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As Confederações Patronais e Sindicais estão profundamente empe-
nhadas em contribuir para a melhoria dos níveis de qualificação da popu-
lação, razão porque entendem celebrar o seguinte Acordo:

 1. As Confederações subscritoras comprometem-se a defender e dili-
genciar no sentido da melhoria dos níveis de qualificação inicial da 
população e de formação ao longo da vida, quer pelas vias directa-
mente ao seu alcance, no diálogo com os seus filiados, quer por via 
de posições comuns sobre as políticas de formação.

 2. Comprometem-se em particular:

	 •	 A	promover	a	formação	contínua	e	a	facilitar	a	formação	por	
iniciativa do trabalhador procurando incentivar boas práticas e 
vias para ultrapassar as dificuldades com que empresas e traba-
lhadores se defrontam no acesso à formação;

	 •	 A	formação	por	iniciativa	do	trabalhador,	com	vista	a	garantir	o	
cumprimento das obrigações legais, poderá ser apoiada por via 
de um cheque formação ou por outros meios que prossigam os 
mesmos fins, em condições a determinar pelo Conselho Nacio-
nal de Formação Profissional;

	 •	 A	promover	uma	formação	certificada,	de	qualidade,	que	res-
ponda a necessidades da economia e de valorização profissional, 
reconhecendo que é a melhoria das qualificações directamente 
ligadas ao posto de trabalho, que poderá produzir resultados 
melhores e mais imediatos;

	 •	 	A	diligenciar	para	que	as	empresas	invistam	na	formação	dos	
seus activos, considerando que nesta matéria deverão ser apoia-
das por meios públicos, privilegiando-se as micro e pequenas 
empresas.

 3. As Confederações subscritoras concordam com a necessidade de 
implementação de um plano nacional e eficaz de sensibilização 
quanto à importância primordial da formação contínua, e a execu-
ção efectiva, ainda que flexível, das acções que se mostrarem ade-
quadas para a prossecução deste objectivo.

 4. Respeitam o direito à informação e consulta das organizações sin-
dicais na empresa, sobre os respectivos planos de formação, nos 
termos da lei.
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 5. Entendem que as dispensas para efectivação do direito individual 
à formação deverão ter em conta a minimização do seu impacto 
sobre o funcionamento normal das empresas.

 6. As Confederações subscritoras comprometem-se a desenvolver 
acções de promoção da negociação colectiva sobre a formação pro-
fissional, com vista a estabelecer planos diferenciados sectoriais e a 
inserir a formação contínua como matéria prioritária na negociação 
colectiva.

 7. Defendem que, no quadro de processos de reestruturação de empre-
sas ou em actividades e sectores deprimidos, o desenvolvimento da 
formação profissional na perspectiva da qualificação e requalifica-
ção dos trabalhadores assume particular relevância.

 8. As Confederações consideram que a formação tem um papel fun-
damental nestes processos, para assegurar a qualificação e requali-
ficação profissional, a empregabilidade e a promoção da igualdade 
de oportunidades.

 9. As Confederações subscritoras entendem como fulcral proceder ao 
levantamento actualizado das necessidades existentes de formação 
profissional, pelo que consideram absolutamente necessário proce-
der à elaboração dos diagnósticos de necessidades de competên-
cias a nível nacional, regional ou sectorial que deverão servir para 
a elaboração de Programas Plurianuais de Formação Profissional. 
Tais diagnósticos deverão ter a participação dos subscritores, de 
modo a responder às reais necessidades das empresas e trabalha-
dores envolvidos.

 10. Consideram ser fundamental que se efectue o levantamento da 
oferta formativa, tanto a nível nacional como a nível sectorial, com 
vista à sua articulação e à criação de uma base de dados nacional, a 
ser disponibilizada na Internet.

 11. Consideram ainda que se deverá proceder à elaboração de planos 
diferenciados sectoriais que permitam adequar a oferta formativa, 
de modo a responder às necessidades reais das empresas e dos tra-
balhadores envolvidos.

 12. Comprometem-se ainda a diligenciar para a criação de estruturas de 
apoio às empresas e trabalhadores visando a dinamização da forma-
ção, a difusão de boas práticas e a realização de iniciativas conver-
gentes em termos de estudo, informação e promoção da formação.
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 13. Reconhecem as especiais dificuldades na implementação da for-
mação nas micro e pequenas empresas, pelo que estas devem:

	 •	 Beneficiar	de	especial	apoio	técnico	e	logístico,	nomeadamente	
dos Centros Protocolares;

	 •	 Ser	definidos	apoios	e	incentivos	dirigidos	à	realização	de	forma-
ção nas micro e pequenas empresas mediante critérios a aprovar 
no âmbito do Conselho Consultivo Nacional para a Formação 
Profissional (CCNFP).

 14. Comprometem-se a diligenciar no sentido da criação e implementa-
ção de um instrumento de registo individual da formação profissio-
nal, o qual permitirá a identificação validada da formação recebida 
pelas pessoas ao longo da sua carreira profissional.

 15. Consideram igualmente que a formação deverá ir de encontro às 
necessidades tanto das empresas como dos trabalhadores cons-
tituindo uma mais valia para a empresa e para a valorização do 
trabalhador. Para o efeito e para além das formações específicas 
adequadas ao posto de trabalho, consideram-se relevantes para o 
exercício de qualquer actividade, a formação em áreas específicas 
tais como a saúde, a higiene e segurança no trabalho, o acesso à lite-
racia, as línguas estrangeiras e às novas tecnologias da informação 
e comunicação.

 16. Defendem que uma forma de promoção da empregabilidade dos 
desempregados passa por acções de formação, que tenham em conta 
as necessidades do tecido económico que determinam especiais res-
ponsabilidades e capacidade de resposta dos Centros de Formação, 
nomeadamente os estatais, em diálogo com as associações empre-
sariais e sindicais.

 17. De igual modo, entendem ser útil e desejável que se incentivem 
os estágios profissionais, com particular atenção aos que são diri-
gidos aos jovens licenciados desempregados e visando o aumento 
de empregabilidade que estes promovem. Devem ser valorizados 
os estágios nas empresas que, por via do posterior recrutamento 
dos estagiários, respondam à melhoria do respectivo nível técnico, 
empresarial e pessoal.

 18. Consideram que é fundamental garantir a todos os jovens uma qua-
lificação inicial antes da integração na vida activa, área da respon-
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sabilidade do Ministério da Educação, dando especial atenção às 
Escolas Profissionais.

 19. Reconhecem a importância fundamental do Sistema Nacional de 
Aprendizagem, tutelado pelo Ministério do Trabalho e da Solida-
riedade Social, para a integração dos jovens na vida activa.

 20. Concordam que a dinamização e adaptação às necessidades reais 
do País por parte dos Centros de Formação Profissional é crucial, 
bem como a redefinição do modelo de gestão dos Centros de For-
mação Protocolares.

 21. Entendem que deverão ser definidas prioridades na utilização dos 
recursos, tendo em especial atenção o reforço da formação ao longo 
da vida e a revisão dos apoios aos formandos.

 22. As Confederações subscritoras consideram ser necessário:

	 •	 Criar	uma	comissão	tripartida,	no	âmbito	do	Ministério	do	Tra-
balho e da Solidariedade Social, para proceder ao levantamento 
dos obstáculos à efectivação da “cláusula de formação”, com vista 
à propositura das medidas que se revelem necessárias;

	 •	 Colocar	em	funcionamento	o	CCNFP, nos termos previstos no 
Acordo sobre Política de Emprego, Mercado de Trabalho, Edu-
cação e Formação, de 2001;

	 •	 No	quadro	do	Acordo	supra	citado,	operacionalizar	o	CCNFP	
de modo a assegurar a coordenação entre os Ministérios envol-
vidos, particularmente os da Educação e do Trabalho, e os Par-
ceiros Sociais;

	 •	 Diligenciar	a	existência	de	um	quadro	público	que	apoie	o	acesso	
à formação por iniciativa do trabalhador.

 23. Consideram que se deverá efectivar o Sistema de Reconhecimento 
de Qualificações e Competências adquiridas por via informal ou 
não formal nas empresas e, ainda, a necessidade de desenvolver os 
sistemas de certificação das qualificações, particularmente as obti-
das no posto de trabalho, e o reconhecimento das competências, 
assegurando as devidas passagens entre a vida profissional e a vida 
escolar.

 24. Consideram importante que se proceda à revisão e simplificação 
do Sistema de Acreditação.
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 25. Defendem ser absolutamente necessário uma participação mais efi-
caz dos Parceiros Sociais nos órgãos de gestão das instituições de 
formação, tendo presente a origem dos fundos que as sustentam, 
designadamente o IEFP, o IQF e o INFTUR.

 26. De igual modo, exigem acompanhar a aplicação das verbas públi-
cas destinadas à formação profissional. 

 27. Consideram que o Plano Nacional de Emprego deve, em perma-
nência, ser acompanhado pelos Parceiros Sociais e servir de linha 
orientadora à política de formação profissional.

 28. As Confederações subscritoras comprometem-se a diligenciar para 
a criação de instrumentos de avaliação do cumprimento das dispo-
sições legais, nomeadamente do número mínimo de horas de for-
mação.

 29. As Confederações subscritoras comprometem-se a facilitar o desen-
volvimento da formação dos trabalhadores com licenciaturas e 
bacharelatos.

 30. Os Parceiros Sociais consideram que a meta de formação de um 
milhão de activos referido no Programa Novas Oportunidades é 
um objectivo que interessa cumprir, pelo que importa que sejam 
directamente envolvidos na sua concepção e execução.

 31. Para melhorar a articulação entre as Confederações subscritoras, 
cada uma indicará um elemento de contacto, responsável a nível 
dessa Confederação pelo acompanhamento da formação profissio-
nal.

 32. As Confederações subscritoras acordam em:

 a) Reunir de dois em dois meses para avaliar a execução do pre-
sente Acordo;

 b) Reavaliar este Acordo no prazo de um ano.
 33. As Confederações concordam em convidar o Governo a associar-

-se a este Acordo, no quadro do cumprimento do Acordo de 2001 
e da valorização da formação profissional inicial e contínua. 



ACORDO SOBRE A FIXAÇÃO E EVOLUÇÃO  
DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA MENSAL GARANTIDA

FICHA:

Local e data de celebração: Lisboa, 5 de dezembro 2006 

Subscritores: 

JOSÉ SÓCRATES
Primeiro Ministro XVII Governo Constitucional

JOÃO MACHADO
Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP)

JOSÉ ANTÓNIO FERNANDES DA SILVA
Presidente da  Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP)  

FRANCISCO VAN ZELLER
Presidente da Confederação da Indústria Portuguesa (CIP) 

ATÍLIO FORTE
Presidente da Confederação do Turismo Português (CTP) 

MANUEL CARVALHO DA SILVA
Secretário-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical (CGTP-IN)

JOÃO PROENÇA
Secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores (UGT)
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Acordo sobre a Fixação e Evolução da RMMG

Considerando:

	 •	 Que	a	Remuneração	Mínima	Mensal	Garantida	(RMMG)	em	vigor	
tem hoje em Portugal um valor demasiado baixo e que é desejável 
o seu aumento gradual tendo em conta a realidade económica do 
País e de outros países europeus;

	 •	 Que	a	desindexação	da	RMMG	de	inúmeros	indicadores	de	despesa	
e receita pública que no passado travou sua subida, vai permitir a 
recuperação da sua função reguladora de relações laborais;

	 •	 Que	a	evolução	do	valor	da	RMMG	tem	um	objectivo	político	pró-
prio – o de elevar a retribuição dos salários mais baixos – e que não 
deve confundir-se com a definição de patamares salariais que deri-
vam da negociação colectiva;

	 •	 Que	é	desejável	que	a	evolução	da	RMMG	se	faça	por	relação	a	um	
objectivo de médio prazo, tendo em vista assegurar previsibilidade 
e confiança a empresas e trabalhadores, e que a sua fixação anual no 
período seja ponderada de forma flexível – quer quanto a montante 
anual quer quanto a período de referência dos aumentos -  tendo 
em conta índices concretos definidores da situação económica para 
o período em causa;

	 •	 Que	a	evolução	do	valor	da	RMMG	deve	ser	acompanhada	e	monito-
rizada, em particular nos sectores e/ou regiões com maior expressão 
de baixas remunerações e/ou mais expostos à concorrência inter-
nacional;
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 •	 Que	é	necessário	apoiar	o	desenvolvimento	dos	sectores	e	das	
empresas com maior expressão de baixas remunerações e/ou mais 
expostos à concorrência internacional, tendo em vista a sua moder-
nização visando a criação de maior valor acrescentado e de melho-
res remunerações;

	 •	 Que	é	essencial	assegurar	o	respeito	pela	lei	e	pela	sã	concorrência	
em todos os sectores económicos, favorecendo a modernização do 
tecido empresarial, a adaptação das estruturas económicas à con-
corrência global e a necessária adaptabilidade do mercado de tra-
balho, através da negociação colectiva;

	 •	 Que	é	essencial	mobilizar	todos	os	instrumentos	de	combate	à	infor-
malidade e aos comportamentos lesivos das boas práticas empresa-
riais;

	 •	 Que	um	acordo	tripartido	sobre	este	tema	é	da	maior	relevância	
para a credibilização e viabilização da evolução da RMMG, bem 
como para a afirmação do diálogo social como espaço de referên-
cia de construção de soluções para a sociedade portuguesa;

Os parceiros sociais e o Governo acordam no seguinte:

 1. A RMMG em 2007 será fixada em 403 euros;
 2. A RMMG deverá atingir o valor de 450 euros em 2009, assumindo-

-se como objectivo de médio prazo o valor de 500 euros em 2011;
 3. No quadro dos objectivos assumidos, os valores intermédios serão 

sujeitos a análise e parecer anual pela comissão tripartida mencio-
nada no número seguinte, e serão fixados pelo Governo ouvidos os 
parceiros sociais em CPCS;

 4. Será criada uma comissão tripartida, composta por representantes 
dos parceiros sociais e do Governo, de análise e monitorização dos 
impactos da evolução da RMMG, nomeadamente nos sectores e/
ou regiões com maior expressão de baixas remunerações e/ou mais 
expostos à concorrência internacional, que deverá pronunciar-se 
anualmente sobre a actualização da RMMG para o ano seguinte;

 5. Os objectivos de evolução da RMMG no período 2007-2011 são com-
patíveis com a existência de trabalhadores –praticantes, aprendizes 
e estagiários em situação de formação certificada – a que se pode-
rão aplicar, nos termos da lei, regras próprias e específicas quanto 
à fixação da RMMG, nomeadamente a fixação de salários inferiores 
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até 20% durante o primeiro ano de admissão. Esta excepção não é 
aplicável nos mesmos termos a quem tenha curso técnico-profis-
sional ou curso profissionalizante adequado;

 6. Serão promovidas iniciativas e medidas de curto e médio prazo que 
possam apoiar sectores e regiões com maior expressão de baixas 
remunerações tendo em vista a sua modernização visando a cria-
ção de maior valor acrescentado;

 7. Serão promovidas iniciativas e medidas visando assegurar a sã con-
corrência nos vários sectores de actividade económica, nomeada-
mente através de avaliação precisa do cumprimento das condições 
de licenciamento e exercício de actividade;

 8. Serão promovidas iniciativas e medidas de combate à informalidade 
e à economia paralela, através de uma actuação concertada de todos 
os agentes com responsabilidades nestes domínios.
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Acordo sobre a Reforma da Segurança Social

O sistema de protecção social português encontra-se hoje, tal como na 
generalidade dos países desenvolvidos, perante desafios estratégicos que 
importa enfrentar de forma sustentada.

O processo de envelhecimento populacional terá reflexos em toda a 
sociedade, mas muito em particular no sistema de Segurança Social, razão 
pela qual a estratégia de reforma deve não só adequar-se a esta realidade, 
como também procurar inverter a tendência desfavorável na evolução espe-
rada da população.

O sistema de Segurança Social, na parte contributiva, permanece finan-
ceiramente equilibrado, mas em 2005 tal só aconteceu devido à contri-
buição do IVA que nesse ano o Governo decidiu que revertesse para a 
Segurança Social.

Sem novas medidas, o sistema entrará em desequilíbrio devido ao efeito 
conjunto de várias situações, nomeadamente o crescente envelhecimento 
da população, o aumento progressivo do período contributivo (amadure-
cimento do sistema) e o crescimento das pensões a ritmo superior ao das 
contribuições.

A esta situação acresce o aparecimento de novas formas de organiza-
ção do trabalho, havendo necessidade de garantir uma adequada protec-
ção dos trabalhadores com vínculos atípicos.

A reforma de 2001 introduziu mudanças de fundo – nomeadamente, 
a consideração gradual de toda a carreira contributiva – que importa 
agora complementar, face à evolução da situação económica, ao impacto 
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do aumento do desemprego e à necessidade de medidas especiais para 
enfrentar o envelhecimento da população.

Face a esta realidade, em paralelo com os esforços que deverão ser 
desenvolvidos no sentido do reforço da actividade económica, factor essen-
cial à sustentabilidade da segurança social, há que consolidar um conjunto 
de mudanças, para uma protecção social do séc. XXI, considerando-se da 
maior importância que esta conheça um consenso generalizado na socie-
dade portuguesa, materializado desde logo na obtenção de um Acordo 
entre o Governo e os Parceiros Sociais. 

A opção estratégica assumida pelo Governo e Parceiros Sociais vai no 
sentido do reforço da sustentabilidade do sistema de segurança social, atra-
vés da sua adequação aos riscos emergentes, tendo igualmente em conta a 
situação económica e social do País, sem pôr em causa a arquitectura fun-
damental do sistema pré-existente, por se considerar que o actual arqué-
tipo é um pilar fundamental do modelo social português, que não deve, 
portanto, ser posto em causa.

O objectivo deste pacote de medidas de reforma é, portanto, o reforço 
da coerência estrutural do sistema de Segurança Social, bem como da sua 
sustentabilidade social, económica e financeira.

Pretende-se que daqui resulte um Sistema de Protecção Social mais 
Forte e mais Coerente, assente em três patamares:

 ▫ O primeiro, que diz respeito à protecção básica de cidadania, de 
natureza solidária;

 ▫ O segundo patamar deste sistema estrutura-se através de um regime 
de natureza contributiva, com base em contribuições dos trabalha-
dores e empregadores;

 ▫ O terceiro e último patamar, que diz respeito às poupanças com-
plementares.

Esta reforma, assenta, pois, nas seguintes linhas de actuação:

 ➢ Introdução de um Factor de Sustentabilidade, adequando a evolu-
ção da Segurança Social, e muito em particular do sistema de pen-
sões, à evolução da esperança de vida;

 ➢ Aceleração do prazo de transição para a nova fórmula de cálculo das 
pensões, que é mais justa, por considerar a totalidade da carreira 
contributiva e por garantir melhor protecção social aos trabalha-
dores com baixos salários;
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 ➢ Reforço dos incentivos ao envelhecimento activo, através de uma 
nova Estratégia Nacional para o Envelhecimento Activo e de ade-
quação dos mecanismos de flexibilização da idade de reforma;

 ➢ Reforço da protecção aos trabalhadores com longas carreiras con-
tributivas, através de garantias adicionais no cálculo da sua pensão, 
e consideração das longas carreiras nos mecanismos de incentivo 
ao envelhecimento activo e de flexibilização da idade de reforma;

 ➢ Estabelecimento de novos mecanismos de actualização das pen-
sões e desindexação do Salário Mínimo Nacional, garantindo uma 
actualização mais sustentável das prestações e diferenciando posi-
tivamente a actualização das pensões mais baixas;

 ➢ Introdução de limite superior exclusivamente para o cálculo 
das pensões baseado nos últimos anos da carreira contributiva, 
por forma a limitar os efeitos para o sistema de segurança social  
da concentração dos descontos na parte final da carreira contri-
butiva;

 ➢ Melhoria da sustentabilidade e transparência do modelo de finan-
ciamento da Segurança Social, através do aprofundamento da ade-
quação selectiva das fontes de financiamento, garantindo que o 
Orçamento de Estado financia as despesas de natureza não contri-
butiva, bem como o alargamento da base de incidência contribu-
tiva, culminando na aprovação de um Código Contributivo;

 ➢ Alteração dos regimes contributivos especiais, incluindo os traba-
lhadores independentes, racionalizando as taxas contributivas e 
aproximando as bases contributivas das remunerações reais;

 ➢ Reforço dos mecanismos de combate à fraude e evasão contributiva 
e prestacional, por forma a incrementar a confiança dos cidadãos 
no sistema e a aprofundar a sua sustentabilidade;

 ➢ Melhoria da Protecção Social, muito em particular através da ade-
quação das prestações a novos riscos ou realidades sociais (em par-
ticular, a protecção na deficiência, invalidez, monoparentalidade e 
sobrevivência);

 ➢ Reforço dos mecanismos de poupança complementar, designada-
mente por via da estruturação de incentivos às poupanças comple-
mentares de natureza colectiva e individual, neste último caso e de 
forma inovadora através da criação de um novo regime de público 
de capitalização individual e opcional;



30

ACORDOS DE CONCERTAÇÃO SOCIAL

 ➢ Estruturação de um conjunto de Incentivos à Natalidade, por forma 
a contribuir para a minoração dos efeitos do fenómeno de envelhe-
cimento da população sobre o sistema de segurança social;

 ➢ Reforço da informação prestada aos Parceiros Sociais e à generali-
dade da sociedade sobre a situação do sistema de segurança social, 
através da maximização da informação disponibilizada, bem como 
através do reforço da participação dos parceiros sociais no acompa-
nhamento do sistema de segurança social.

Assim, o Governo e os Parceiros Sociais acordam:

1. Introdução de um Factor de Sustentabilidade ligado à Esperança 
de Vida no cálculo das futuras pensões
O Governo e os Parceiros Sociais reconhecem que o crescimento da lon-
gevidade nas próximas décadas, tem implicações importantes sobre os 
sistemas de segurança social, que importa enfrentar, garantindo a neutra-
lidade financeira e equidade intra-geracional, através da redistribuição dos 
recursos (materializados na pensão) a que tem direito cada beneficiário 
por um maior número de anos em que previsivelmente deles beneficiará.

Salientam ainda a importância da oportunidade de se conceder ao cida-
dão a opção de acomodar os efeitos do aumento da esperança média de 
vida, trabalhando um pouco mais (com incentivos correspondentes), des-
contar um pouco mais (através de regimes públicos ou privados de contas 
individuais) ou admitir o efeito do factor de sustentabilidade na sua pensão.

Deste modo, acordam na seguinte fórmula de aplicação do Factor de 
Sustentabilidade, que resulta do rácio entre a esperança média de vida 
verificada em 2006, e aquela que se tiver verificado no ano anterior ao 
requerimento da pensão, a aplicar às pensões requeridas a partir do 
início do ano de 2008:









×

−1

2006

anoiEMV

EMV
Pensão

Onde.
EMV corresponde à esperança média de vida aos 65 anos, publicada anualmente nas esta-
tísticas oficiais
i é o ano de requerimento da reforma
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Os dados sobre a esperança média de vida serão publicados pelo Ins-
tituto Nacional de Estatística (INE) até 31 de Dezembro de cada ano. De 
acordo com a actual metodologia, a esperança média de vida do ano (i-1) 
será verificada com base num período de dois anos, terminado no 1º semes-
tre do ano (i-1).

Tendo em vista um melhor conhecimento da metodologia utilizada 
pelo INE, o Instituto elaborará um Relatório que será sujeito a avaliação 
no âmbito do Conselho Superior de Estatística. Este relatório e os resul-
tados da sua avaliação serão presentes posteriormente ao Governo e aos 
Parceiros Sociais.

2. Aceleração da Transição para a Nova Fórmula de Cálculo das Pensões
O Governo e os Parceiros Sociais consideram que importa potenciar os efei-
tos da nova fórmula de cálculo das pensões, mais justa porque ao conside-
rar toda a carreira contributiva permite reduzir os indesejáveis fenómenos 
de gestão das carreiras contributivas no período final da vida profissional. 

Todavia, é necessário ter em conta que a transição para a nova fórmula 
de cálculo pode comportar variações no rendimento dos novos pensionis-
tas que terão maior dificuldades em compensar os seus efeitos nos últimos 
anos da vida activa. É por este motivo que o Governo e os Parceiros Sociais 
entendem que a aplicação da nova fórmula de cálculo deve ser gradual. 

Por isso, acorda-se:

 i. Que a pensão dos inscritos na Segurança Social até 2001, inclusive, 
e que se reformem até 31 de Dezembro de 2016, seja calculada a 
partir de uma fórmula transitória onde sejam proporcionalmente 
tidos em linha de conta o peso da carreira decorrida até 2007 e o 
peso da carreira subsequente, de acordo com a seguinte fórmula:

C
CPCP

Pensão 2211 ×+×
=

Em que:
Pensão, é o montante mensal da pensão estatutária;
P1, corresponde ao valor da pensão calculada por aplicação da fórmula que considera os 
melhores 10 dos últimos 15 anos;
P2, corresponde ao valor da pensão calculada por aplicação da fórmula que considera toda a 
carreira contributiva (nos termos do Decreto-Lei 35/2002);
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C é o número de anos civis da carreira contributiva com registo de remunerações, com den-
sidade contributiva (desconto mínimo de 120 dias em cada ano);
C1, corresponde ao número de anos civis da carreira contributiva com registo de remunerações 
cumpridos até 31 de Dezembro de 2006;
C2, corresponde ao número de anos civis da carreira contributiva com registo de remunerações 
cumpridos após 1 de Janeiro de 2007.

 ii. Para todos os outros contribuintes inscritos até 2001, que se refor-
marem depois de 2016, a nova pensão resultará do cálculo através 
do mecanismo de média ponderada da nova e da antiga fórmula de 
cálculo, nos termos previstos no Decreto-Lei nº 35/2002, com refe-
rência aos períodos contributivos decorridos até 31 de Dezembro 
de 2001 e aos períodos posteriores a essa data.

 iii. Que se continue a prever que a pensão dos novos inscritos na Segu-
rança Social a partir de 2002 será totalmente calculada com base 
em toda a sua carreira contributiva.

O Governo e os Parceiros Sociais reafirmam ainda que, em ordem a 
garantir a protecção dos trabalhadores, o cálculo a efectuar da parcela cor-
respondente aos melhores dez dos últimos quinze anos da carreira contri-
butiva até ao momento da reforma, será sempre baseado nos últimos anos 
da carreira contributiva, e não nos quinze anos decorridos até à alteração 
do mecanismo de transição para a nova fórmula de cálculo das pensões.

3. Protecção das Longas Carreiras Contributivas
Tendo em consideração a especificidade das longas carreiras contributi-
vas, considera-se necessário introduzir mecanismos de diferenciação das 
mesmas. Nesse sentido, o Governo e os Parceiros Sociais concordam com:

	 •	 a	manutenção	de	mecanismos	que	permitam	optar	por	uma	reforma	
antecipada sem penalização, nos termos dos nº2 do Art. 23º e nº 4 
do Artº 38-A do Decreto-Lei 329/93, de 25 de Setembro, na redac-
ção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 9/99 de 8 de Janeiro;

	 •	 a	possibilidade	de	majorar	a	reforma	por	via	de	continuidade	da	
prestação de trabalho efectivo, com descontos para a segurança 
social, após a idade de reforma sem penalização (incluindo para 
minorar ou anular o factor de sustentabilidade).
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Acordam ainda que no cálculo da pensão se deverão reforçar os meca-
nismos de protecção das carreiras mais longas, e introduzir mesmo meca-
nismos de protecção de natureza transitória para as carreiras muito longas:

	 •	 Para	efeito	de	determinação	da	remuneração	de	referência	(na	par-
cela relativa à média das remunerações de toda a carreira – P2), ape-
nas serão considerados os melhores 40 anos de desconto, no caso 
das carreiras com mais de 40 anos;

	 •	 Para	efeito	de	definição	dos	ponderadores	aplicáveis	a	cada	cálculo,	
são considerados todos os anos da carreira contributiva (ainda que 
superiores a 40 anos), acentuando assim a progressividade de apli-
cação da nova fórmula de cálculo no valor das pensões destes tra-
balhadores;

	 •	 Durante	um	período	transitório	que	vigorará	até	2016,	concede-se	
aos beneficiários que apresentem carreiras acima de 46 anos, e que 
se reformem durante o período de transição, uma dupla garantia, 
sendo-lhes concedida, caso lhes seja mais favorável, a pensão que 
resultar da nova fórmula de cálculo.

4. Um novo Indexante para os Apoios Públicos e Novas Regras para 
a Indexação e Actualização das Pensões
Para que o Salário Mínimo Nacional volte a constituir-se como um instru-
mento de regulação das relações laborais, o Governo e os Parceiros Sociais 
acordam a sua substituição como referencial de actualização e cálculo das 
prestações sociais por um novo Indexante de Apoios Sociais (IAS). À data 
de entrada em vigor este novo indexante apresentará um valor idêntico 
ao do Salário Mínimo Nacional, sendo sujeito anualmente a uma regra de 
actualização pré-definida (equivalente à definida para a actualização das 
pensões inferiores a 1.5 IAS) e independente da actualização que venha a 
ser aplicada ao Salário Mínimo Nacional.

Entretanto, será estabelecida uma regra clara e previamente conhecida 
de actualização das pensões, cujo referencial será o Índice de Preços ao 
Consumidor – IPC (verificado e não estimado), e tendo em conta a evo-
lução verificada do Produto Interno Bruto (PIB), cuja evolução influencia 
as receitas da Segurança Social.

As regras a estabelecer devem ter em conta o seu impacte na sustenta-
bilidade do sistema de segurança social, mas garantir a reposição e mesmo 
o ganho de poder de compra das pensões médias e baixas. Para as pensões 
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de montante mais elevado, a manutenção de poder de compra deverá ser 
garantida quando se verificarem condições favoráveis na economia por-
tuguesa. 

Deste modo, o Governo e os Parceiros Sociais acordam que o Aumento 
Anual das Pensões, a aplicar a partir de Janeiro de 2008, se verificará nos 
seguintes termos:

PIB inferior a 
2%

PIB de 2% a 3% PIB igual ou superior 
a 3%

Pensões inferiores 
a   1.5 IAS

IPC IPC + 20% PIB 
(Limite mínimo 

de 0.5 pp acima da 
inflação)

IPC + 20% PIB

Pensões de 1.5 
IAS a 6 IAS

IPC – 0.5 pp IPC IPC + 12.5% PIB

Pensões de 6 IAS 
a 12 IAS

IPC – 0.75 pp IPC – 0.25 pp IPC

Para efeitos de determinação do PIB de referência, o Governo e os 
Parceiros Sociais acordam que no primeiro ano de vigência desta fórmula 
apenas se considerará o PIB do ano anterior, pelo que a consideração da 
evolução média do PIB nos dois anos anteriores só ocorrerá aquando dos 
aumentos a determinar em Janeiro de 2009, inclusive, com base no bié-
nio 2007-2008.

O PIB relevante será o crescimento real do Produto Interno Bruto, cor-
respondente à média dos últimos dois anos (excepto o primeiro ano, con-
forme acima referido), terminados no terceiro trimestre do ano anterior 
ao que se reporta a actualização ou o trimestre imediatamente anterior a 
este, se aquele não estiver disponível à data de 10 de Dezembro;

O IPC relevante corresponderá à variação média, efectivamente veri-
ficada nos últimos 12 meses, do Índice de Preços no Consumidor (IPC), 
sem habitação, disponível em 30 de Novembro do ano anterior ao que se 
reporta a actualização.

A nova regra de actualização agora proposta deve, portanto, passar a 
vigorar a partir de 1 de Janeiro de cada ano, em linha com o aumento anual 
dos salários e tendo em vista uma harmonização com o ciclo orçamental. 

No primeiro ano desta nova fórmula, e por forma a corrigir o facto de 
se alterar o momento de actualização das pensões, os pensionistas serão 
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compensados com um aumento extraordinário, correspondente a 2/14 do 
aumento a que teriam direito pela aplicação das regras acima enunciadas.

Este mecanismo deve ser reavaliado quinquenalmente, em função da 
sua adequação aos objectivos propostos (defesa do poder de compra das 
pensões e sustentabilidade financeira da segurança social).

5. Introdução de um princípio de limitação às pensões mais altas
Num quadro de desejável reforço da sustentabilidade da segurança social, 
e em ordem a complementar a dimensão de solidariedade profissional da 
fórmula de cálculo das pensões, mas tendo também em conta a contributi-
vidade do sistema, considera-se adequado proceder a uma limitação supe-
rior e a um congelamento nominal de todas as pensões com valores muito 
elevados, mas sempre em patamares socialmente aceitáveis. 

Desde logo, o Governo e os Parceiros Sociais afirmam, contudo, que a 
justiça contributiva impõe que as pensões formadas com base em descon-
tos correspondentes à média de toda a carreira contributiva não deverão 
conhecer limite contributivo, uma vez que resultam directamente da con-
sideração de todos os descontos dos trabalhadores. Deste modo, os descon-
tos dos trabalhadores por salários superiores ao limite estabelecido serão 
relevantes e integralmente considerados no âmbito da nova fórmula de 
cálculo das pensões, mesmo durante o período de transição estabelecido, 
pelo que se reafirma o carácter transitório desta medida.

Assim, o Governo e os Parceiros Sociais acordam:

 a) A introdução de um limite superior no cálculo das novas pensões a 
vigorar a partir de 2007, que será aplicado exclusivamente à parcela 
do cálculo da pensão que considera os melhores dez dos últimos 
quinze anos de carreira contributiva, desincentivando desta forma 
a gestão das carreiras para maximizar benefícios na reforma;

 b) Em ordem a preservar o princípio da contributividade, sempre que 
se verifique que do cálculo da pensão com base na nova fórmula de 
cálculo (P2), que considera toda a carreira contributiva, resulta valor 
superior ao que resulta da aplicação da antiga fórmula de cálculo 
(P1), não será aplicado qualquer limite superior a esta parcela; 

 c) O congelamento nominal de todas as pensões já atribuídas de valor 
superior ao limite fixado, a reavaliar quinquenalmente, tal como as 
restantes regras de actualização das pensões;
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 d) Como limite superior a que se referem as alíneas anteriores o valor 
de 12 IAS, equivalente a 12 SMN.

6. Promoção do Envelhecimento Activo
Concomitantemente com a alteração dos quadros legais de antecipação da 
idade de reforma, o Governo e os Parceiros Sociais acordam no lançamento 
de uma Estratégia Nacional de Promoção do Envelhecimento Activo, com 
programas de intervenção especificamente dirigidos aos trabalhadores, 
mas também aos desempregados, com idade mais avançada, no sentido:

 1. Valorizar e promover a aquisição de conhecimento dos trabalhado-
res mais velhos;

 2. Estimular a permanência dos trabalhadores mais velhos no mercado 
de trabalho;

 3. Prevenir e combater o desemprego dos trabalhadores mais velhos.

O Governo compromete-se a discutir com os Parceiros Sociais até 
2007/01/31 a Estratégia Nacional de Promoção do Envelhecimento Activo, 
visando o combate ao abandono precoce do mercado de trabalho. 

O Governo e os Parceiros Sociais acordam ainda a revisão do regime 
de flexibilização da idade de reforma com vista a adequar as suas regras 
à sustentabilidade financeira do sistema da segurança social, procurando 
garantir a sua neutralidade actuarial, nos seguintes termos:

 i. O factor de penalização para os que optem por antecipar a idade de 
reforma antes dos 65 anos (possível para trabalhadores com pelo 
menos 30 anos de descontos aos 55 anos), será de 0,5% ao mês;

 ii. Para as longas carreiras contributivas, a idade de reforma sem pena-
lização será reduzida de um ano por cada grupo de 3 anos de car-
reiras acima dos 30 anos aos 55 anos de idade, o que equivale a 64 
anos com 42 anos de desconto, 63 para quem tiver 44 anos de des-
conto, 62 para quem tiver 46 anos de desconto e 61 para quem tiver 
48 anos de desconto;

 iii. Como mecanismo fundamental de flexibilização das escolhas do 
trabalhador na compensação do Factor de Sustentabilidade, acorda-
-se na Revisão da bonificação concedida à permanência no mercado 
de trabalho após a idade legal de reforma, que passará a ser con-
cedida por cada mês efectivo de trabalho adicional e diferenciada 
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em função da carreira contributiva. Acorda-se igualmente a intro-
dução de mecanismos de bonificação da permanência no mercado 
de trabalho para os pensionistas que podem antecipar a idade de 
reforma sem qualquer penalização, e que essa bonificação deve ter 
em conta o facto de o trabalhador ir beneficiar desta bonificação 
durante mais anos que os pensionistas que se reformam depois dos 
65 anos, permitindo-lhes também através deste mecanismo uma 
maior amplitude de compensação do efeito do factor de sustenta-
bilidade:

Situação do Beneficiário Taxas de 
Bonificação

Idade Carreira Contributiva (em anos) Mensal
< 65 Condições de Acesso à Pensão  

sem Penalização 
0,65%

> 65 15 a 24 0.33%
25 a 34 0.5%
35 a 39 0.65%

> 65 > 40 1.0%

 iv. O Governo e os Parceiros Sociais consideram ainda que a utilização 
de tais mecanismos de bonificação (configurados no quadro deste 
acordo em ordem a fazer face aos efeitos do Factor de Sustentabili-
dade, por forma a que não se verifique a redução da taxa de formação 
da pensão) deve conhecer limites, por forma a evitar a perpetua-
ção de situações em que a pensão acaba por ser superior ao último 
salário. Deste modo, acorda-se a introdução de um limite ao valor 
final da pensão, de tal modo que ele não resulte em qualquer cir-
cunstância numa taxa de formação da pensão superior à máxima 
prevista na lei (92%) relativamente à melhor das remunerações de 
referência (transitoriamente duas, enquanto se processar o cálculo 
da pensão com base em média ponderada da antiga e nova fórmula) 
aplicáveis ao pensionista;

 v. No quadro dos instrumentos de promoção do Envelhecimento 
Activo, o Governo e os Parceiros Sociais destacam ainda a possi-
bilidade de redução substancial da taxa contributiva a suportar 
por empresas e trabalhadores, no caso do emprego de trabalhado-
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res com mais de 65 anos e 40 anos de carreira contributiva, incen-
tivando deste modo adicionalmente, através de uma taxa reduzida 
(26,2%) a permanência no mercado de trabalho e premiando e 
incentivando as empresas que garantem emprego a trabalhadores 
de mais idade;

 vi. O Governo e os Parceiros Sociais acordam ainda na proibição total 
por um período mínimo de três anos da acumulação da pensão 
antecipada obtida através do regime de flexibilização da idade de 
reforma, com a prestação de trabalho na mesma empresa ou grupo 
empresarial onde o pensionista desenvolvia a sua actividade pro-
fissional antes da reforma;

 vii. O Governo e os Parceiros Sociais comprometem-se ainda a iniciar 
uma discussão sobre o regime de acumulação de reforma com tra-
balho a tempo inteiro ou a tempo parcial, nomeadamente tendo em 
atenção as pensões obtidas no regime de flexibilização da idade de 
reforma.

O Governo e os Parceiros Sociais acordam ainda na revisão em sede 
de Código Contributivo, do Regime de Pré-Reforma, de acordo com 
os seguintes princípios:

 i. Eliminar a equivalência à entrada de contribuições concedida actu-
almente neste regime;

 ii. Aumentar a idade para acesso ao regime dos actuais 55 anos para 
57 anos de idade;

 iii. Aumentar a idade de acesso à reforma com carreira completa para 
62 anos de idade;

 iv. Convergência progressiva, e até 2009, das taxas contributivas actu-
almente diferenciadas em função da carreira contributiva, por uma 
taxa única de 22,6% (de acordo com a actual desagregação da TSU 
prevista no Decreto-Lei 200/99), dos quais 15,3% para a entidade 
patronal e 7,3% para o trabalhador;

 v. Manutenção das regras actuais para os trabalhadores já em situa-
ção de pré-reforma.

7. Convergência dos regimes de protecção social
O Governo e os Parceiros Sociais assumem ainda que as medidas de 
reforma aprovadas no âmbito deste Acordo, nomeadamente o factor de 
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sustentabilidade, as regras de actualização das pensões, os incentivos à 
permanência e as penalizações à antecipação da idade de reforma (tendo 
em conta, no caso das penalizações, o período de transição que se veri-
fica no regime de aposentação da função pública até 2015), serão aplica-
das num quadro de convergência entre os diversos regimes de protecção 
social da totalidade das matérias acima enunciadas, no respeito pelo espí-
rito da Lei nº 60/2005, de 29 de Dezembro e do Decreto-Lei 55/2006, de 
15 de Março, sem prejuízo, nomeadamente, dos direitos de negociação 
constantes na Lei portuguesa.

8. Uma melhor Protecção Social, mais ajustada à nova realidade social
Tendo em conta a emergência de novos riscos e realidades sociais, o 
Governo e os Parceiros Sociais acordam na revisão de um conjunto de 
prestações da segurança social. Muito em particular, as prestações garan-
tidas nas eventualidades de deficiência, invalidez, monoparentalidade e 
sobrevivência deverão ser revistas, tendo subjacente o princípio de reforço 
da protecção e reforço da equidade, através da diferenciação positiva do 
montante das prestações. 

O Governo e os Parceiros Sociais acordam, entretanto, nas linhas de 
reforma da protecção social nas eventualidades enunciadas, prevendo o 
seu debate na especialidade, após a apresentação de propostas legislativas 
por parte do Governo, num prazo de 180 dias após a entrada em vigor da 
nova Lei de Bases da Segurança Social.

Reforço da protecção garantida às pessoas com deficiência combinado 
com a implementação do princípio da diferenciação positiva:

O Governo e os Parceiros Sociais consideram como prioritária na abor-
dagem da protecção das pessoas com deficiência a valorização das medi-
das de reabilitação que visem proporcionar condições para a integração 
plena destes cidadãos na sociedade civil.

Por outro lado, o actual regime de protecção social na deficiência, 
encontra-se disperso por vários diplomas. Deste modo, o Governo e os 
Parceiros Sociais acordam que a racionalização das prestações será ten-
dencialmente efectuada através da concessão de uma prestação, em 
função dos encargos acrescidos, que se presumem existir no agregado 
familiar.
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Neste âmbito, o Governo e os Parceiros Sociais acordam:

	 •	 A	diferenciação	da	prestação	consoante	os	beneficiários	tenham	
idade inferior ou superior a 18 anos;

	 •	 A	adequação	do	montante	da	prestação	ao	grau	de	deficiência	dos	
beneficiários no sentido de melhorar a protecção nas situações de 
menor autonomia;

	 •	 Os	rendimentos	do	agregado	familiar	serão	agrupados	por	escalões	
nos mesmos termos que os previstos para a atribuição do abono de 
família e serão relevantes para efeitos da determinação do montante 
da prestação.

Importa ainda definir claramente os termos em que é permitida a acu-
mulação das prestações com rendimento de trabalho, valorizando a 
reabilitação e reinserção profissional do cidadão portador de deficiência.

Reforço da protecção às famílias monoparentais
A evolução social tem produzido alterações no conceito clássico de 

agregado familiar, traduzindo-se em novas exigências sociais. O apoio às 
famílias monoparentais, constitui por isso uma dimensão cada vez mais 
importante das políticas sociais, tendo em conta não só as maiores dificul-
dades de conciliação da vida familiar com a vida profissional como ainda 
a limitação quanto às fontes de rendimento disponíveis para o sustento 
familiar. 

Com vista a melhorar a protecção familiar e reduzir a fragilidade eco-
nómica das famílias nestas situações, o Governo e os Parceiros Sociais 
acordam reforçar a protecção social às famílias monoparentais, desig-
nadamente através da majoração das prestações de abono de família con-
cedidas às famílias monoparentais, tendo em conta os rendimentos do 
agregado familiar e a sua composição.

Reforço da protecção na invalidez
A protecção social na invalidez, em particular nas situações de grande 

ou total incapacidade, deve assegurar aos cidadãos nestas circunstâncias 
uma protecção digna, assente no princípio de solidariedade nacional. Em 
paralelo, é fundamental melhorar o regime de acumulação de pensões de 
invalidez com rendimentos do trabalho.
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Neste âmbito o Governo e os Parceiros Sociais acordam:

	 •	 Implementação	de	medidas	de	activação	dos	beneficiários	das	pres-
tações de invalidez;

	 •	 A	reformulação	do	regime	prestacional	tendo	em	vista	a	melhoria	
da protecção social conferida através de um esquema prestacional 
estruturado de acordo com a natureza e o grau de incapacidade dos 
beneficiários, o que permitirá modular com maior equidade e jus-
tiça social as prestações atribuídas, bem como a melhoria da pro-
tecção nas situações de grande invalidez;

	 •	 Revisão	do	regime	de	acumulação	de	pensões	de	invalidez	com	ren-
dimentos do trabalho, por forma a potenciar a activação das capaci-
dades daqueles cidadãos que se encontrem ainda capacitados para 
contribuir com o seu trabalho.

Revisão do Regime da Pensão de Sobrevivência
A pensão de sobrevivência foi inicialmente configurada tendo em conta 

um contexto social em que apenas um dos cônjuges contribuía economi-
camente para a economia familiar. Hoje em dia, o paradigma da micro-
-estrutura económica familiar inverteu-se, sendo raras as situações em 
que apenas um dos cônjuges exerce actividade profissional remunerada. 
Assim, cabe aos esquemas de protecção social adaptarem-se à nova reali-
dade devendo revestir flexibilidade suficiente para proceder a ajustamen-
tos nos esquemas de protecção que, em cada momento, se revelem mais 
adequados e mais eficazes.

Assim o Governo e os Parceiros Sociais acordam as seguintes linhas 
gerais de alterações ao regime jurídico das prestações por morte, a apro-
fundar no mesmo prazo acima referido:

 i. Pensão de Sobrevivência do Cônjuge: 
  Sem deixar de ter presente a universalidade que caracteriza a pensão 

de sobrevivência, o Governo e os Parceiros Sociais entendem que o 
valor desta prestação deverá ser ajustada tendo em conta os rendi-
mentos próprios dos cônjuges sobrevivos, sem contudo por em causa 
a garantia de um nível de subsistência adequado. Assim, na nova fór-
mula de cálculo da pensão de sobrevivência serão considerados:

	 •	 Os	rendimentos	próprios	do	cônjuge	sobrevivo	que	ultrapassem	
determinado limite;
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	 •	 O rendimento per capita a que o cônjuge sobrevivo teria direito 
tendo em conta o valor da pensão de invalidez ou de velhice que 
o beneficiário recebia ou que lhe seria calculada à data do seu 
falecimento;

	 •	 As	pensões	de	alimentos	garantidas	a	ex-cônjuges.
 ii. Pensão de Sobrevivência dos Descendentes: 
  O Governo e os Parceiros Sociais reconhecem a necessidade de 

reforçar os direitos das crianças e jovens, em situação de particu-
lar vulnerabilidade com o falecimento de um dos seus ascendentes. 
Propõe-se pois a canalização de recursos de forma acrescida para 
as prestações atribuídas aos órfãos.

9. Modelo de Financiamento da Segurança Social 
Tendo presente a necessidade de reforçar o binómio sustentabilidade eco-
nómica/financeira da segurança social, o Governo e os Parceiros Sociais 
acordam no reforço da adequação do financiamento de um conjunto de 
prestações ou despesas à sua natureza não contributiva, consagrando o 
seu financiamento exclusivo (com progressividade até 2010), através do 
Orçamento de Estado, sem que de tal decorra um aumento da carga fis-
cal. Estão neste âmbito, por exemplo, as Prestações Familiares, o Subsídio 
Social de Desemprego, as Isenções ou Reduções de Taxas Contributivas, 
ou ainda a Contrapartida Pública Nacional do Fundo Social Europeu, a 
concretizar, neste caso, com a entrada em vigor do novo Quadro de Refe-
rência Estratégica Nacional, já a partir de 2007.

O Governo e os Parceiros Sociais acordam ainda no alargamento da 
Base de Incidência Contributiva (BIC) às componentes da remuneração 
de natureza regular, sob o princípio de convergência com a base fiscal. Tal 
alteração revela-se crucial na melhoria da protecção social dos trabalhado-
res, uma vez que os salários objecto de incidência contributiva aumenta-
rão a remuneração de referência para o cálculo das prestações garantidas 
aos trabalhadores (pensões, subsídio de desemprego, subsídio de doença, 
entre outras). Deste modo, acordam considerar, em sede de Código Contri-
butivo, o alargamento da BIC às seguintes componentes da remuneração:

 i. Despesas de Representação pré-determinadas
 ii. Despesas de deslocação, regulares e suportadas pela entidade 

empregadora, que assumem a natureza de remuneração, incluindo-
-se nas mesmas a concessão de vantagens não pecuniárias, e que 



ACORDOS DE CONCERTAÇÃO SOCIAL

43

por conseguinte devem constituir base de incidência contributiva 
para a segurança social, nos seguintes termos, tal como definidos 
no CIRS:

 a) Resultantes da utilização pessoal pelo trabalhador ou membro 
de órgão social, de viatura automóvel que gere encargos para a 
entidade patronal;

 b) Despesas de transporte, pecuniárias ou não, suportadas pela 
empresa que visam custear as deslocações em benefício dos tra-
balhadores;

 c) Importâncias auferidas pela utilização de automóvel próprio em 
serviço da entidade patronal, na parte em que excedam os limi-
tes legais ou quando não sejam observados os pressupostos da 
sua atribuição aos servidores do Estado;

 d) Abonos de viagem, despesas de transporte e outras equivalen-
tes devidas por deslocações ou feitas em serviço do empregador, 
quando sendo frequentes, excedam os respectivos montantes 
normais, tenham sido previstos no contrato ou se devam con-
siderar pelos usos como elemento integrante da retribuição do 
trabalhador;

 e) Despesas por uso de viatura do próprio trabalhador suportadas 
pela empresa mas resultantes de deslocações em proveito pró-
prio.

 iii. Indemnizações por extinção do contrato de trabalho por mútuo 
acordo, no montante que ultrapasse os limites legalmente estabe-
lecidos para efeitos fiscais

 iv. Ajudas de custo na parte que excedam os limites legais ou quando 
não sejam observados os pressupostos da sua atribuição aos servi-
dores do Estado

 v. Os valores despendidos obrigatória ou facultativamente pela enti-
dade empregadora com aplicações financeiras, a favor dos trabalha-
dores, designadamente, seguros do ramo vida, fundos de pensões e 
planos de poupança reforma ou quaisquer regimes complementares 
de segurança social, quando sejam objecto de resgate, adiantamento, 
remição ou qualquer outra forma de antecipação de correspondente 
disponibilidade ou, em qualquer caso, de recebimento de capital 
antes da data da passagem à situação de pensionista, ou fora dos 
condicionalismos legalmente definidos (situação de desemprego 
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de longa duração do beneficiário ou de qualquer membro do seu 
agregado familiar, de incapacidade permanente para o trabalho 
do beneficiário ou de qualquer elemento do seu agregado familiar, 
qualquer que seja a sua causa, de doença grave do beneficiário ou 
de qualquer elemento do seu agregado familiar).

  A tributação far-se-á no momento do efectivo resgate, por retenção 
pela entidade gestora do seguro ou outra operação do ramo vida, 
da totalidade da TSU devida.

 vi. Os abonos para falhas devidos a quem, no seu trabalho, tenha de 
movimentar numerário, na parte em que excedam 5 % da remune-
ração mensal fixa;

 vii. As prestações relacionadas com os resultados obtidos pela empresa 
quando quer no respectivo título atributivo quer pela sua atribui-
ção regular e permanente revistam carácter estável independente-
mente da variabilidade do seu montante.

O Governo e os Parceiros Sociais acordam ainda que, no quadro do 
reforço do financiamento da segurança social, o Fundo de Estabilização 
Financeira da Segurança Social possa vir a ser reforçado nos próximos 
anos, nomeadamente por via da transferência de cotizações para a capitali-
zação pública de estabilização, que não faça perigar o equilíbrio financeiro 
anual do sistema de segurança social, dos saldos do regime contributivo, 
das vendas de património mobiliário e imobiliário e dos recursos do Orça-
mento de Estado a ele eventualmente afectos.

O Governo e os Parceiros Sociais acordam ainda que a nova Lei de 
Bases da Segurança Social, na senda das anteriores Leis de Bases, deverá 
prever a possibilidade de serem futuramente introduzidos limites à base 
de incidência ou taxa contributiva. Tal medida terá, contudo, que assegu-
rar a sustentabilidade financeira da componente pública de repartição do 
Sistema de Segurança Social e das contas públicas nacionais, e o respeito 
pelo princípio da solidariedade, bem como os direitos adquiridos e em 
formação dos trabalhadores no activo. 

Para tal, será obrigatoriamente baseada numa proposta fundamentada 
em relatório que demonstre, de forma clara e inequívoca, o cumprimento 
dos requisitos acima enunciados, e será precedida de parecer favorável da 
Comissão Executiva do Conselho Nacional de Segurança Social.
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10. Reforço do Combate à Evasão e Cobrança da Dívida à Segurança 
Social
O combate à fraude e evasão contributiva e prestacional e a redução do 
stock da dívida existente constituem-se como dimensões fundamentais 
para aumentar os recursos financeiros da Segurança Social.

Por isso, o Governo e os Parceiros Sociais consideram positivos todos 
os esforços a desenvolver neste âmbito, já a partir do ano de 2007, nome-
adamente:

 i. Eliminação da sub-declaração e ausência pontual de declaração de 
remunerações à Segurança Social, nomeadamente através do desen-
volvimento de um novo processo de emissão de D.R. oficiosas sem-
pre que as entidades empregadoras não cumpram esta obrigação;

 ii. Reforço dos procedimentos de cruzamento de dados com a admi-
nistração fiscal, nomeadamente com vista ao combate à evasão con-
tributiva e ao falso trabalho independente;

 iii. Revisão do regime de contra-ordenações da Segurança Social;
 iv. Desenvolvimento de um sistema de monitorização das D.R.’s e noti-

ficação centralizada e automática em situação de incumprimento;
 v. Implementação de um novo modelo de gestão da dívida, de automa-

tização do processo executivo (com notificação prévia e instauração 
automática de processo executivos 90 dias após a sua constituição);

 vi. Novo sistema informático de gestão da conta-corrente.

11. Aprovação de um Código Contributivo e Revisão dos Regimes 
Especiais
O Governo e os Parceiros Sociais consideram essencial a aprovação durante 
o ano de 2007, de um Código Contributivo, que sistematize a relação jurí-
dica contributiva com a Segurança Social. 

Neste quadro, considera-se essencial a avaliação e a reconfiguração dos 
regimes especiais de taxas reduzidas, devendo ser alterados ou eliminados 
os que se apresentem desconformes com as eventualidades protegidas ou 
os que se revelem inadequados no contexto actual. Esta discussão deverá 
iniciar-se ainda em 2006, e estar terminada até ao final do 1º semestre de 
2007. 
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12. Regime dos Trabalhadores Independentes
Tendo em conta a situação que subsiste, propiciadora de relações contribu-
tivas diferenciadas com a Segurança Social, acorda-se a revisão progressiva 
do regime de segurança social dos trabalhadores independentes, a partir 
de um trabalho aprofundado a desenvolver até ao final do 1º semestre de 
2007, tendo nomeadamente em consideração:

	 •	 A	aproximação	das	remunerações	convencionais	às	remunerações	
reais, tendo em conta a base relevante para efeitos fiscais;

	 •	 A	avaliação	da	progressiva	separação	dos	regimes,	ao	nível	contri-
butivo e da protecção social garantida, respeitando a mobilidade 
entre trabalho por conta de outrem e trabalho independente;

	 •	 Uma	adequada	relação	entre	o	esforço	contributivo	e	a	protecção	
social, particularmente em situações com elevada especificidade 
dentro do regime dos Trabalhadores Independentes, tais como os 
produtores agrícolas.

13. Profissões de Desgaste Rápido
O Governo e os Parceiros Sociais consideram importante a discussão, 
durante o ano de 2007, de adequado enquadramento para as profissões 
de desgaste rápido, tendo em atenção, face à situação actual, as condições 
particulares de cada profissão e a necessária neutralidade financeira para 
a Segurança Social.

14. Desenvolvimento de Regimes Complementares
Existem hoje importantes benefícios fiscais à constituição de fundos de 
pensões por parte das empresas, designadamente ao nível da matéria 
relevante como custo fiscal em sede de IRC. Estes benefícios são parti-
cularmente reforçados no caso de ser garantida a individualização e por-
tabilidade dos direitos. 

Neste âmbito, o Governo e os Parceiros Sociais acordam discutir deta-
lhadamente o aprofundamento dos benefícios fiscais às poupanças de base 
profissional, particularmente o reforço dos benefícios aos planos resultan-
tes da negociação colectiva que garantam os direitos individuais de cada 
trabalhador.

Entretanto, neste quadro, e no que respeita aos trabalhadores do sec-
tor bancário, o Governo compromete-se a dar concretização ao Acordo de 
Modernização da Protecção Social de 2001, comprometendo-se a promo-
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ver um diálogo de carácter tripartido, de modo a discutir a portabilidade 
e a garantia das pensões dos trabalhadores envolvidos.

Verifica-se, contudo, a necessidade de reforçar o quadro de mecanis-
mos de poupança individual existentes, com vista, designadamente, ao 
alargamento das possibilidades de compensação do efeito do Factor de 
Sustentabilidade.

Assim, o trabalhador tem hoje ao seu dispor um conjunto diversifi-
cado de instrumentos de poupança organizados pelo sector privado, que 
importa valorizar e promover (nomeadamente potenciando a recente 
reintrodução dos mecanismos de incentivo fiscal aos PPR) como um pilar 
importante das poupanças complementares para a reforma. 

Para além da promoção dos mecanismos complementares colectivos ou 
individuais, de natureza privada, o Governo e os Parceiros Sociais acordam 
ainda na implementação de um Regime Complementar de Natureza 
Pública, de Contas Individuais, de contribuição definida e capitaliza-
ção real, financiado pelas contribuições voluntárias dos beneficiários da 
Segurança Social. As contribuições para este novo regime serão capitali-
zadas em contas individuais num fundo a criar, gerido pelo Instituto de 
Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, devendo esta 
gestão, num quadro de competitividade e aumento da rentabilidade, vir a 
ser parcialmente contratualizada com o sector privado.

15. Incentivos à Natalidade
Enfrentar as tendências demográficas que se verificam actualmente, e que 
se prevêem para as próximas décadas é abordar de forma igualmente deci-
dida, e com medidas concretas, o problema da natalidade. 

O Governo deu já um sinal importante em matéria de prioridade às 
políticas de natalidade, procurando criar melhores condições de concilia-
ção da vida profissional e da vida familiar, ao lançar o Programa de Alarga-
mento da Rede de Equipamentos Sociais, no quadro do qual estabeleceu 
como objectivo o aumento em 50% das vagas em Creches.

O Governo e os Parceiros Sociais acordam ainda na necessidade de 
serem identificados e implementados incentivos adicionais ao aumento 
da natalidade, que não passam apenas pela concessão de benefícios pelo 
sistema de Segurança Social. 

Neste âmbito, o Governo e os Parceiros Sociais acordam na necessi-
dade de desenvolvimento ao longo do próximo ano de um debate mais 
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alargado sobre a definição de uma política de natalidade de carácter mais 
transversal, que constitua um verdadeiro incentivo ao aumento da nata-
lidade, em particular às famílias mais jovens. Nessa discussão deverá ter-
-se em especial atenção a realidade das empresas e a conciliação da vida 
familiar com a vida profissional.

16. Organização do Sistema
O Governo compromete-se a reforçar a informação aos Parceiros Sociais 
sobre as receitas e despesas da Segurança Social, nomeadamente em sede 
de Comissão Executiva do Conselho Nacional da Segurança Social.

Sem prejuízo da defesa da unidade do sistema, o Governo e os Parceiros 
Sociais defendem a separação clara das contas do Sistema Previdencial e 
a sua desagregação por sub-sistemas, quer em termos de contribuições e 
despesas com pensões, quer no respeitante às restantes receitas e despesas. 
Assim, o Governo compromete-se a disponibilizar aos Parceiros Sociais já 
a partir do próximo Orçamento de Estado os mapas de receitas e despe-
sas da segurança social desagregados. No futuro, fará tal desagregação na 
Conta da Segurança Social. Alargar-se-á ainda progressivamente a infor-
mação disponível, relativa aos diversos regimes de desconto para a segu-
rança social e às despesas, quer em termos de pensões, quer de prestações.

O Governo compromete-se ainda a um particular esforço de melhoria 
da informação a prestar aos beneficiários sobre a sua situação contributiva 
e direitos, incluindo a melhoria dos simuladores que permitem ao utente 
obter informação sobre o previsível futuro valor da sua pensão.

O Governo compromete-se ainda a lançar uma campanha de informa-
ção sobre o sistema de Segurança Social.

17. Participação dos Parceiros Sociais na Gestão da Segurança Social
O Governo e os Parceiros Sociais acordam que, na sequência do Acordo 
sobre a Reforma da Segurança Social, seja activado o Conselho Nacional 
de Segurança Social (CNSS), no início do 4º trimestre de 2006.

Acorda-se ainda que durante o 2º semestre de 2006 se activem os Con-
selhos Consultivos dos Organismos Nacionais do Sistema de Segurança 
Social que não têm funcionado adequadamente (designadamente ISS, 
IGFSS e IIESS), devendo ser ainda debatida em sede de CPCS, no mesmo 
prazo, a eficácia conceptual dos órgãos de participação de nível inferior.

O Governo compromete-se a assegurar adequados níveis de participa-
ção dos Parceiros Sociais na gestão da protecção na eventualidade de riscos 
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e doenças profissionais, tendo em atenção a actual realidade da partici-
pação e a especificidade desta eventualidade. O Governo compromete-se 
ainda a rever os mecanismos de participação nos fundos de pensões pre-
vistos no Decreto-Lei nº 12/2006, de 28 de Janeiro, assegurando a devida 
participação dos sindicatos.

18. Acompanhamento do Acordo
O acompanhamento do Acordo será efectuado em sede de Comissão Execu-
tiva do CNSS, prevendo-se a realização de reuniões trimestrais para o efeito. 
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Acordo para a Reforma da Formação Profissional

Considerando os Parceiros Sociais e o Governo que:

 1. A aposta estratégica na qualificação da população portuguesa é 
opção central para o crescimento económico e para a promoção da 
coesão social e territorial, assegurando o aumento da competitivi-
dade e modernização das empresas, da qualidade e produtividade 
do trabalho, a par da promoção da empregabilidade, do desenvol-
vimento pessoal e de uma cidadania plena;

 2. A persistência de elevados níveis de abandono escolar precoce e a 
baixa qualificação da maioria da população activa, associada à redu-
zida participação dessa população em acções de formação, obriga a 
uma acção concertada e simultânea sobre as novas gerações, bem 
como sobre os activos;

 3. A Iniciativa Novas Oportunidades constitui um pilar essencial da 
estratégia de qualificação da população portuguesa, consagrando 
a generalização do nível secundário enquanto objectivo de referên-
cia para a qualificação de jovens e adultos e o reforço do papel da 
formação profissional como via de qualificação;

 4. Para a concretização de uma efectiva estratégia de qualificação em 
Portugal é essencial adoptar a abordagem da qualificação assente 
em competências transversais e especializadas – que podem ser 
adquiridas no sistema educativo, de formação e na vida profissional 
e pessoal – abordagem hoje presente nos países mais avançados e 
consubstanciada a nível europeu no Quadro Europeu de Qualifi-
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cações (EQF) e no Sistema Europeu de Créditos para a Educação 
e Formação Profissional (ECVET);

 5. A formação profissional é um instrumento central de combate 
ao défice de qualificação, importância destacada pelos Parceiros 
Sociais no Acordo Bilateral sobre Formação Profissional, celebrado 
em Fevereiro de 2006;

 6. O Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 assume 
como primeira prioridade estratégica a qualificação dos portugue-
ses, através do Programa Operacional Temático Potencial Humano, 
constituindo-se assim como instrumento nuclear de financiamento 
público das políticas e modalidades de formação que importa apli-
car com elevados e acrescidos níveis de eficácia;

 7. É necessário desenvolver as condições que permitam a efectivação 
do direito individual a um número de horas anuais de formação cer-
tificada, nomeadamente através do conjunto de medidas previstas 
no presente acordo, e que se procure minimizar o impacto das dis-
pensas para formação sobre o funcionamento normal das empresas;

 8.  A dinamização da negociação colectiva sobre a formação profissio-
nal deve ser estimulada e incrementada, designadamente no sentido 
de inserir a formação contínua como matéria prioritária de nego-
ciação;

 9. Constitui objectivo essencial e prioritário concentrar os recursos 
nas formações mais críticas à competitividade e às necessidades das 
empresas, bem como à adaptabilidade e empregabilidade dos tra-
balhadores, tendo em vista potenciar os efeitos do esforço em for-
mação em ganhos de produtividade ao nível do tecido produtivo;

 10. A estruturação de uma oferta relevante de formação inicial e contí-
nua deve ter por objectivo a adequação das respostas formativas às 
necessidades das empresas e do mercado de trabalho, o que implica 
o desenvolvimento e actualização dos perfis de competências rele-
vantes para o tecido produtivo (e dos referenciais de formação que 
os desenvolvem), bem como a sistematização sectorial e territoria-
lizada das respostas, tendo por base necessidades actuais ou emer-
gentes das empresas e dos sectores económicos;

 11.  É essencial consagrar uma oferta formativa de qualidade e assegurar 
a sua certificação, indo ao encontro das necessidades de empresas e 
trabalhadores, contribuindo para elevar os níveis de competências e 
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a capacidade inovadora e competitiva da economia e para promover 
o desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e aumentar os níveis 
de coesão social;

 12.  É fundamental promover a qualidade das práticas de formação, 
através da consolidação de critérios de qualidade que contemplem a 
aferição e avaliação dos resultados, o reforço da capacitação e racio-
nalização da rede de operadores e a qualificação dos formadores;

 13.  É indispensável assegurar uma acrescida articulação e gestão parti-
lhada e mais eficaz dos instrumentos de política e recursos existen-
tes, para o aumento da eficácia e eficiência da formação profissional;

 14.  A economia informal e os comportamentos lesivos das boas práticas 
empresariais põem em causa a sã concorrência, limitando o cres-
cimento económico, o emprego e as possibilidades de qualificação 
dos trabalhadores;

 15.  A formação profissional deve favorecer a modernização do tecido 
económico, a adaptação das estruturas económicas à concorrência 
global e a necessária adaptabilidade do mercado de trabalho, per-
mitindo uma rápida adequação dos activos às mudanças organiza-
cionais no tecido económico, num quadro de respeito pela lei e de 
leal concorrência em todos os sectores de actividade económica;

 16.  Devem ser devidamente reconhecidos e valorizados os esforços 
das empresas e trabalhadores no aumento das respectivas compe-
tências individuais e colectivas, com vista a aumentar a capacidade 
competitiva das empresas e melhorar as condições para a progres-
são profissional e realização pessoal dos trabalhadores;

 17.  As estruturas associativas representativas dos empregadores e dos 
trabalhadores, com capacidades reconhecidas no domínio da qua-
lificação dos activos, têm um papel essencial na promoção e execu-
ção da formação;

 18.  A melhoria do sistema de qualificação impõe melhorar a participa-
ção dos parceiros sociais na sua dinamização e acompanhamento.

Assumindo os Parceiros Sociais e o Governo os seguintes objectivos 
estratégicos:

 1. Generalizar o nível secundário como patamar mínimo de qualifi-
cação para a população portuguesa;
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 2.  Promover a expansão das vias profissionalizantes de nível secundá-
rio, nomeadamente através do sistema de aprendizagem, dos cursos 
profissionais e cursos de educação-formação;

 3.  Garantir que toda a oferta de cursos profissionalizante de jovens 
permita a obtenção de uma dupla certificação, escolar e profissio-
nal e combater o insucesso e o abandono escolar precoce;

 4.  Elevar a formação de base dos activos, empregados e desemprega-
dos, possibilitando a sua progressão escolar e profissional, articu-
lando as respostas formativas com as necessidades das empresas, 
dos indivíduos e do mercado de trabalho;

 5.  Garantir uma oferta de formação ajustada às necessidades de moder-
nização das empresas, visando uma alteração no perfil produtivo 
português, condição necessária para que o esforço de qualificação 
seja devidamente valorizado e aproveitado pelo tecido económico;

 6.  Assegurar igualmente uma oferta de formação ajustada às neces-
sidades dos trabalhadores, possibilitando o pleno desenvolvimento 
das suas capacidades, a sua progressão escolar e profissional e a sua 
realização pessoal, contribuindo também para o desenvolvimento 
e modernização da respectiva entidade empregadora e do pais;

 7.  Reforçar o papel do dispositivo de reconhecimento, validação e 
certificação de competências na promoção da adequação das res-
postas formativas às necessidades de qualificação dos adultos e na 
valorização das aprendizagens obtidas ao longo da vida por via da 
experiência, assentado a sua acção em critérios de exigência, rigor 
e de qualidade;

 8.  Combater a economia informal e os comportamentos lesivos das 
boas práticas empresariais, que põem em causa as condições de 
concorrência e, por essa via, limitam o crescimento económico e 
as possibilidades de qualificação dos trabalhadores;

 9.  Promover a efectivação do direito individual a um número mínimo 
anual de horas de formação, criando condições para esse efeito, 
no quadro designadamente das medidas que integram o presente 
acordo;

 10.  Elevar a formação dos empresários, promovendo uma oferta forma-
tiva ajustada às suas necessidades específicas, podendo os respec-
tivos perfis de competência e referenciais de formação integrar o 
Catálogo Nacional de Qualificações;
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 11.  Promover a formação para o diálogo social, nomeadamente para 
o reforço da contratação colectiva, através do apoio à formação de 
negociadores sindicais e empresariais, da integração no Catálogo 
Nacional de Qualificações de referenciais específicos, e do desen-
volvimento da actividade do Centro de Relações de Trabalho.

Tendo em consideração as metas definidas na Iniciativa Novas Opor-
tunidades e no Programa Operacional do Potencial Humano:

	 •	 Assegurar	que	em	2010	as	vias	profissionalizantes	de	nível	secun-
dário – integrando o sistema de aprendizagem, os cursos profissio-
nais e os cursos de educação-formação – representem 50% da oferta 
total neste nível de qualificação, abrangendo até essa data 650.000 
jovens;

	 •	 Qualificar	1	milhão	de	activos,	até	2010,	através	do	sistema	de	reco-
nhecimento, validação e certificação de competências e da educa-
ção- formação de adultos;

	 •	 Alargar	a	rede	de	Centros	Novas	Oportunidades	até	500	equipas,	
em 2010;

	 •	 Abranger	2.175.000	adultos	em	formações	modulares	certificadas	
entre 2007 e 2013;

	 •	 Abranger	35.000	PME’s	e	outras	entidades	em	programas	de	con-
sultoria- formação entre 2007 e 2013;

	 •	 Abranger	565.000	activos	em	formação	para	a	gestão	e	inovação	
entre 2007 e 2013;

Os Parceiros Sociais e o Governo acordam nas seguintes medidas:

 1. Criar e implementar o Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), 
consubstanciado no conjunto dos perfis profissionais, referenciais de 
formação e critérios para reconhecimento de competências pela via 
da experiência, organizado segundo uma lógica de dupla certificação.

  O CNQ deixará margens de flexibilidade para as entidades forma-
doras desenvolverem as soluções formativas que considerem mais 
adequadas e eficazes face, designadamente, às necessidades das 
empresas, dos trabalhadores e também aos territórios onde inter-
vêm. O Catálogo será constituído com base no trabalho desenvol-
vido no âmbito Sistema Nacional de Certificação Profissional, nos 
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estudos sectoriais realizados pelo INOFOR/IQF, e ainda nos diag-
nósticos de necessidades de formação que vêem sendo realizados, 
nomeadamente ao nível sectorial.

  A primeira versão do Catálogo será apresentada em Março de 2007 
e a aprovação do quadro legal de suporte até Junho de 2007.

 a) O CNQ tem como objectivos melhorar, nomeadamente:
	 •	 A	produção	de	qualificações	e	competências	críticas	para	a	com-

petitividade e modernização da economia;
	 •	 A	coerência,	a	transparência	e	a	comparabilidade	das	qualifica-

ções acessíveis a nível nacional e internacional;
	 •	 A	flexibilidade	na	obtenção	da	qualificação	e	na	construção	do	

percurso individual de aprendizagem ao longo da vida;
	 •	 O	reconhecimento	das	qualificações	independentemente	das	

vias de acesso;
	 •	 A	qualidade	do	sistema	de	educação	e	formação;
	 •	 A	informação	e	a	orientação	em	matéria	de	formação	e	emprego.	

 b) Os referenciais devem possibilitar:
	 •	 A	correspondência	entre	os	perfis	profissionais	e	as	novas	for-

mas de organização do trabalho que resultem do diagnóstico 
de necessidades de cada um dos sectores da economia;

	 •	 O	acesso	a	qualificação	profissional	reconhecida	para	todos	os	
itinerários, em função dos respectivos perfis profissionais defi-
nidos, nomeadamente com base em diagnósticos de necessida-
des de formação;

	 •	 O	acesso	a	itinerários	de	qualificação	modularizados	em	uni-
dades de formação de curta duração (UFCD) e capitalizáveis 
para uma ou mais do que uma qualificação;

	 •	 O	acesso	a	competências	transversais,	em	domínios	como	a	ges-
tão, as tecnologias da informação e comunicação, a higiene e 
segurança no trabalho, a qualidade, as línguas estrangeiras, o 
acesso à literacia, etc.;

	 •	 O	acesso	a	RVCC	profissional	em	todas	as	qualificações	atra-
vés da demonstração e avaliação das competências adquiridas 
face ao referencial, sendo que as que forem reconhecidas e valida-
das serão registadas na Caderneta Individual de Competências.
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 c) O CNQ será utilizado, com as necessárias adaptações, em todas 
as modalidades de formação profissional de jovens e adultos de 
dupla certificação, nomeadamente no sistema de aprendiza-
gem, nos cursos profissionais, nos cursos de educação-forma-
ção de jovens, nos cursos de educação e formação de adultos e 
nas formações modulares certificadas para activos empregados 
e desempregados.

 d) O CNQ deverá ser actualizado em permanência pela Agência 
Nacional para a Qualificação, em função do trabalho e das pro-
postas desenvolvidas no quadro dos Conselhos Sectoriais para 
a Qualificação, promovendo a integração de novos perfis e refe-
renciais e a revisão dos perfis e referenciais que o compõem, no 
mínimo a cada dois anos.

 e) Para a actualização do CNQ devem ser promovidos, por diversas 
entidades, estudos de diagnóstico de necessidades de formação, 
de carácter sectorial, e elaborados planos diferenciados secto-
riais, que permitam adequar a oferta formativa, de modo a res-
ponder às necessidades reais das empresas e dos trabalhadores.

 f) Reconhecem ainda a existência de formações relevantes, não 
inscritas no Catálogo Nacional de Qualificações devido à sua 
especificidade, mas com dimensão estratégica para o desenvol-
vimento das empresas e trabalhadores, nomeadamente as diri-
gidas a quadros superiores, e para a qual entendem desenvolver 
mecanismos de reconhecimento para efeitos de cumprimento 
das obrigações legais em matéria de formação profissional dos 
trabalhadores.

 2. Consolidar e expandir, de acordo com as metas e o calendário pre-
visto na Iniciativa Novas Oportunidades, o dispositivo de Reco-
nhecimento, Certificação e Validação de Competências, de forma 
a assegurar a adequação da oferta formativa às necessidades das 
empresas e dos trabalhadores, a valorizar as aprendizagens por via 
da experiência e a permitir a estruturação de percursos de forma-
ção coerentes.

  Neste âmbito importa:
 i) Incentivar a procura de formação e o envolvimento em proces-

sos de reconhecimento, validação e certificação de competên-
cias por parte de empresas e trabalhadores;
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 ii) Articular os centros de reconhecimento de competências com os 
diversos operadores de formação (escolas, centros de formação 
ou outras entidades), tendo em vista que cada um tenha acessí-
vel uma rede onde possa ser ministrada a formação necessária 
ao processo de certificação;

 iii) Promover, com as necessárias especificidades, a integração nos 
processos de reconhecimento de competências das componen-
tes escolar e profissional e o alargamento dos referenciais de 
reconhecimento às diferentes qualificações profissionais que 
integram o Catálogo Nacional de Qualificações. A partir de 
Janeiro de 2008 será possível a realização de processos de reco-
nhecimento, validação e certificação de competências profissio-
nais para perfis inseridos no CNQ, de forma integrada com o 
mesmo tipo de processo para as competências escolares;

 iv) Reforçar a capacidade dos Centros Novas Oportunidades exis-
tentes, solidificando as metodologias aplicadas e a acção das 
equipas no terreno;

 v) Acompanhar e avaliar o funcionamento dos Centros Novas 
Oportunidades e do Sistema de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências, visando designadamente asse-
gurar elevados padrões de eficácia, rigor, exigência e qualidade, 
nomeadamente através da Agência Nacional para a Qualificação.

 3. Criar, até Junho de 2007, a Caderneta Individual de Competências 
enquanto instrumento de registo de todas as competências adquiri-
das através do investimento em formação realizado ao longo da vida, 
assim como das competências adquiridas por vias não formais ou infor-
mais e reconhecidas e validadas por Centros Novas Oportunidades.

 4. Aplicar o principio da dupla certificação, garantindo que toda a 
oferta de cursos profissionalizantes de jovens garanta a obtenção 
de uma certificação, escolar e profissional, enquanto que a oferta 
para os adultos, e em particular para os activos empregados, a apli-
cação desse princípio não representa a frequência de um percurso 
de educação e formação completo, mas sim, a frequência de módu-
los de um percurso de dupla certificação reconhecido que creditam 
para efeitos de certificação escolar e/ou profissional.

 5. Reformar, até Junho de 2007, o actual Sistema Nacional de Certi-
ficação Profissional, criando:
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 a) O Sistema Nacional de Qualificações (SNQ), com o objectivo 
fundamental de assegurar a relevância dos referenciais de for-
mação e reconhecimento, face às necessidades das empresas e 
da economia, assegurando igualmente a rápida e permanente 
actualização do Catálogo e a sua difusão pelos promotores da 
formação;

 b) O Sistema de Regulação de Acesso a Profissões, com o objectivo 
de produzir normas de acesso e exercício das profissões que, por 
autorização expressa da Assembleia da República e nos termos 
constitucionalmente previstos, sejam de acesso regulamentado, 
obrigando à posse de demonstrativo de capacidade profissional.

  O funcionamento do SNQ será assegurado:
 i) Pelo Conselho Nacional da Formação Profissional, órgão de 

cúpula tripartido, responsável, fundamentalmente, pela apro-
vação dos perfis e referenciais de formação e reconhecimento, 
pela aprovação das orientações estratégicas de desenvolvimento 
da formação profissional e pela emissão de pareceres sobre pro-
postas de diplomas em matéria de formação e certificação;

 ii) Pelos Conselhos Sectoriais para a Qualificação (CSQ), onde 
participarão os parceiros sociais, empresas de referência, ope-
radores de formação com maior especialização sectorial e/ou 
regional, bem como peritos nacionais e estrangeiros, que serão 
responsáveis pela identificação de necessidades de actualização 
do Catálogo Nacional das Qualificações e pela emissão de con-
tributos para a sua construção;

 iii) Pela Agência Nacional para a Qualificação, I.P., organismo téc-
nico de apoio ao SNQ, responsável por promover a elaboração 
de propostas de referenciais de competências e de formação a 
integrar no Catálogo e pela sua actualização, em articulação 
com os CSQ.

  O funcionamento do SRAP será assegurado:
 i) Pela Comissão de Regulação do Acesso às Profissões, de compo-

sição tripartida, com atribuições em matéria de proposição de 
normas de acesso às profissões regulamentadas, de elaboração 
de propostas sobre as áreas profissionais que devem ser objecto 
de regulação no âmbito deste Sistema e pelo acompanhamento 
e preposição de alterações ao seu funcionamento;
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 ii) Pela Direcção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho 
(DGERT) a quem competirá dar apoio técnico à Comissão de 
Regulação do Acesso às Profissões.

 6. Rever, até Junho de 2007, as prioridades e o modelo de financia-
mento da formação profissional, no quadro do QREN/Programa 
Operacional Temático Potencial Humano, com vista a:

 i) Concentrar o financiamento nos dispositivos e modalidades de 
formação (quer inicial quer contínua) que promovam a aquisição 
de competências escolares e profissionais certificadas, i.e., que tra-
duzam referenciais críticos para a modernização empresarial e ins-
critos no Catálogo Nacional de Qualificações, tanto ao nível dos 
jovens como dos adultos, sem prejuízo de formações específicas 
integradas em projectos de modernização e inovação empresarial;

 ii) Privilegiar os apoios à formação de adultos nas ofertas que se 
inscrevam em processos de RVCC, permitindo uma maior apro-
ximação do esforço de formação às necessidades e expectativas 
das empresas e dos indivíduos;

 iii) Expandir a oferta de formação contínua de adultos, inserida 
em percursos de Educação e Formação que estejam, nas com-
ponentes escolar e profissional, organizados de forma modular 
e que possibilitem a creditação dessa formação para efeitos de 
progressão escolar e/ou profissional;

 iv) Criar até Setembro de 2007 o cheque – formação como ins-
trumento público de financiamento directo à procura, parti-
cularmente para assegurar o direito à formação por iniciativa 
do trabalhador, em condições a serem debatidas no Conselho 
Nacional da Formação Profissional;

 v) Valorizar as modalidades de consultoria formação, enquanto ins-
trumentos privilegiados de formação em micro e PME’s, a ser 
implementado prioritariamente por entidades formadoras com 
estreita ligação a essas empresas e trabalhadores, com capaci-
dade reconhecida para o efeito, desenvolvendo até Junho de 2007 
um enquadramento legal específico para essas modalidades;

 vi) Dirigir o financiamento de formação específica de empresas 
para as que se encontram em processos de reconversão, de ino-
vação e modernização empresarial e nomeadamente para o seg-
mento das micro, pequenas e médias empresas;
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 vii) Introduzir critérios de avaliação de resultados na atribuição do 
financiamento da formação, de modo a estimular a avaliação do 
investimento formativo e uma maior atenção aos seus padrões 
de qualidade;

 viii) Implementar práticas de maior selectividade na canalização do 
financiamento, concentrando os apoios nos agentes que reúnem 
melhores condições de resposta, tendo em conta em particu-
lar a avaliação dos resultados anteriormente demonstrados e a 
qualidade da formação ministrada;

 ix) Desenvolver mecanismos de contratualização com entidades 
formadoras que permitam assegurar uma maior e melhor capa-
cidade de resposta face aos objectivos das políticas públicas de 
formação profissional, tendo em vista uma gestão integrada das 
acções e a estabilidade e regularidade do financiamento;

 x) Assegurar a convergência e a articulação dos diversos instru-
mentos de política pública, em particular de financiamento, 
para os objectivos centrais do presente acordo;

 7. Reformar, até Junho de 2007, o Sistema de Acreditação e Quali-
dade. Nesse âmbito:

 i) Integrar o Sistema de Acreditação das entidades formadoras 
(como entidade certificadora) no Sistema Português de Qua-
lidade, promovendo a associação do selo de qualidade ao pro-
cesso de acreditação das entidades formadoras e aperfeiçoando 
o referencial de qualidade já existente (e em articulação coe-
rente com a norma ISO 9001);

 ii)  Reforçar a capacidade e regularidade do acompanhamento atra-
vés fundamentalmente da criação de uma bolsa de auditores 
externos, com uma formação e experiência adequada às res-
pectivas funções, tendo em vista assegurar, pelo menos, uma 
visita por ano a cada entidade formadora;

 iii)  Consolidar um modelo de avaliação de resultados que se associe 
ao processo de certificação da qualidade, tendo por base uma 
orientação técnica comum que permita uma avaliação compa-
rável dos percursos pós- formação dos formandos;

 iv) Promover a simplificação do processo de acreditação, compre-
endendo a redução da diversidade de perfis de acreditação e 
desburocratizando o processo de candidatura;
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 v) Criar um Comité de Acompanhamento do Sistema de Acre-
ditação e Qualidade, integrando representantes dos parceiros 
sociais e com um modelo de funcionamento a definir no qua-
dro do Conselho Nacional da Formação Profissional.

 8.  Criar pólos de excelência a partir de operadores de formação que se 
distingam pela qualidade das suas intervenções formativas, designa-
damente a partir dos Centros de Formação Profissional de Gestão 
Participada e, no caso da formação para desempregados, dos Cen-
tros de Formação Profissional de Gestão Directa, no sentido de uma 
maior eficácia na identificação e resposta do sistema às necessida-
des existentes e de uma melhoria nos padrões gerais de qualidade.

 9. Melhorar a qualificação dos formadores, criando mecanismos efi-
cazes de constante adaptação e aperfeiçoamento aos novos referen-
ciais e necessidades de formação e valorizando o papel do Centro 
Nacional de Qualificação de Formadores, transformando o actual 
Centro Nacional de Formação de Formadores.

 10. Efectivar o direito à formação nos termos previstos no Código do 
Trabalho e na respectiva regulamentação, adoptando-se para o 
efeito as seguintes medidas:

	 •	 Desenvolvimento	de	campanhas	de	sensibilização	junto	da	
população, das empresas e dos trabalhadores sobre a impor-
tância da formação/aprendizagem ao longo da vida e sobre os 
respectivos direitos e deveres;

	 •	 Respeitar	o	direito	à	informação	e	consulta	das	organizações	
sindicais na empresa, sobre os respectivos planos de formação, 
nos termos da lei;

	 •	 Proceder,	no	âmbito	do	Conselho	Nacional	da	Formação	Profis-
sional, ao levantamento dos obstáculos à efectivação da “cláu-
sula de formação”, com vista à apresentação de propostas de 
medidas que se revelem necessárias;

	 •	 Promover	a	elaboração	do	relatório	anual	da	formação	contínua	
por parte das empresas, no quadro da racionalização dos ins-
trumentos de recolha de informação que as empresas têm de 
preencher no âmbito das competências do MTSS, pelo que até 
Junho de 2007 será apresentada aos parceiros sociais uma pro-
posta de modelo de relatório, por forma a permitir a sua entrada 
em vigor em 2008.
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	 •	 Elaborar,	anualmente,	a	partir	de	2008,	um	relatório	síntese	
sobre a efectivação do direito à formação, com vista à sua apre-
ciação pelo Conselho Nacional da Formação Profissional;

	 •	 Promover	o	acesso	da	população	empregada	a	oportunidades	
de educação e formação, desenvolvendo uma oferta formativa 
ajustada às suas necessidades e perfis, no quadro em particular 
das medidas de reorganização dessa oferta previstas no âmbito 
do presente Acordo.

 11. Reforçar o envolvimento e participação dos parceiros sociais no 
acompanhamento e dinamização da formação profissional dos tra-
balhadores portugueses, através das seguintes medidas:

	 •	 Efectivar	o	funcionamento	do	Conselho	Nacional	da	Formação	
Profissional até Maio de 2007, enquanto órgão de consulta tri-
partido de cúpula no âmbito da concepção, formulação e acom-
panhamento da execução das políticas de formação profissional;

	 •	 Institucionalizar,	no	quadro	da	Agência	Nacional	para	Qualifica-
ção, IP, um Conselho Geral, onde têm assento os parceiros sociais;

	 •	 Criar	a	Comissão	Permanente	de	Acompanhamento	do	Pro-
grama Operacional Temático Potencial Humano (POPH) até 
Junho de 2007, de composição igualmente tripartida, com res-
ponsabilidades na monitorização estratégica da implementação 
do Programa;

	 •	 Criar	a	Comissão	de	Regulação	do	Acesso	às	Profissões	até	
Junho de 2007, de composição tripartida, com as atribuições 
previstas no âmbito do SRAP;

	 •	 Criar	o	Comité	de	Acompanhamento	do	Sistema	de	Acredita-
ção e Qualidade, no âmbito da reforma, até Junho de 2007, do 
Sistema de Acreditação das entidades formadoras;

	 •	 Manter	a	presença	e	reforçar	o	participação	dos	parceiros	sociais	
no Conselho de Administração, na Comissão de Fiscalização, 
nos Conselhos Consultivos Regionais e nos Conselhos Consul-
tivos dos Centros de Formação Profissional de Gestão Directa 
do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, IP, para 
além do seu envolvimento nos órgãos de gestão dos Centros de 
Formação Profissional de Gestão Participada, criados por pro-
tocolo entre esse mesmo Instituto e associações empresariais e 
confederações ou associações sindicais.
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 12. Promover, até Abril de 2007, um debate na Comissão Permanente de 
Concertação Social sobre o combate à economia paralela, incluindo 
fraude e evasão fiscal e combate à economia clandestina e aos abu-
sos nas relações laborais, dado o impacto destas questões nas pos-
sibilidades de qualificação dos activos e de rentabilização plena dos 
investimentos nesse domínio.

 13. Conceber, até ao final do ano e em articulação com o processo de 
revisão das políticas activas de emprego, medidas que, no quadro 
de processos de reestruturação de empresas ou em actividades ou 
sectores deprimidos, permitam o desenvolvimento da formação 
profissional, na perspectiva da qualificação e requalificação dos tra-
balhadores, a empregabilidade e a igualdade de oportunidades.

 14. Os Parceiros Sociais reafirmam o seu compromisso em desenvolver 
acções de promoção da negociação colectiva sobre a formação pro-
fissional, com vista a estabelecer planos diferenciados sectoriais e a 
inserir a formação contínua como matéria prioritária na negociação 
colectiva. Reconhecem ainda a necessidade das empresas elabora-
rem planos anuais/plurianuais de formação para os seus trabalha-
dores, objecto de informação e consulta.

 15. Os Parceiros Sociais e o Governo desenvolverão acções de promo-
ção da negociação colectiva em matéria de formação profissional, 
em particular através da valorização e divulgação das boas práticas 
neste domínio.

O presente acordo será acompanhado no âmbito do Conselho Nacional 
da Formação Profissional, através de reuniões trimestrais, podendo este 
Conselho apresentar à Comissão Permanente de Concertação Social pro-
postas de adequação do presente texto em função dos desenvolvimentos 
e necessidades futuras. O Conselho procede ainda anualmente à aprecia-
ção da política global de formação profissional, incluindo, mas não se con-
finando, às medidas do presente acordo.
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Acordo Tripartido para um Novo Sistema de Regulação 
das Relações Laborais, das Políticas de Emprego  

e da Protecção Social em Portugal

A ESTRATÉGIA DE REFORMA: UMA NOVA PARTILHA DE RESPON-
SABILIDADES, UM QUADRO NORMATIVO MAIS EFICAZ, UM NOVO 
COMPROMISSO ENTRE DIREITOS E DEVERES NUMA ECONOMIA 
MAIS COMPETITIVA E NUMA SOCIEDADE MAIS EQUITATIVA

Os Parceiros Sociais e o Governo entendem que a superação dos princi-
pais problemas do mercado de trabalho exige uma reforma do Código do 
Trabalho em vigor bem como a adopção de medidas no domínio das polí-
ticas activas de emprego e de protecção social.

Os Parceiros Sociais e o Governo entendem que a reforma do quadro 
normativo das relações laborais e a recalibragem adequada das políticas 
activas de emprego e de protecção social se potenciam mutuamente e cons-
tituem instrumentos indispensáveis duma nova articulação virtuosa entre 
o crescimento económico, a melhoria da competitividade empresarial, o 
aumento da produtividade, a melhoria da empregabilidade, o desenvolvi-
mento da qualidade do emprego, a redução das desigualdades de oportuni-
dades, o aperfeiçoamento das relações laborais e a partilha mais equitativa 
dos resultados do progresso económico.

Os Parceiros Sociais e o Governo fundamentam este acordo num enten-
dimento quanto à natureza dos problemas com que está actualmente con-
frontado o mundo do trabalho e das empresas, bem como num acordo 
quanto à natureza das medidas e à partilha adequada das responsabilida-
des para enfrentar com sucesso aqueles problemas.
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Os Parceiros Sociais e o Governo exprimem e tornam público o enten-
dimento de que a reforma das relações laborais que consideram adequada 
exige que a renovação das políticas públicas seja coordenada com o reforço 
do diálogo e da concertação social e da negociação colectiva a todos os 
níveis, incluindo o de empresa.

Um quadro normativo mais eficaz exige que o acervo legislativo consti-
tuído pelo Código do Trabalho e pela sua Regulamentação sejam integra-
dos e reformados de modo a estabilizar uma nova articulação entre uma lei 
mais simples, mais acessível aos seus utilizadores, que reduza a incerteza e 
promova a confiança entre os interlocutores sociais a todos os níveis, e um 
desenvolvimento da regulação negociada da mudança das relações laborais.

Os Parceiros Sociais e o Governo concordam, por estes motivos, que 
a reforma a realizar deve ser estruturada em cinco eixos fundamentais.

1. Aumentar a adaptabilidade nas empresas
Os subscritores do presente acordo entendem que as formas internas de 
adaptabilidade são os instrumentos mais poderosos para tornar o trabalho 
mais adaptável às necessidades quer das empresas, quer dos trabalhadores.

Tal opção tem ainda a vantagem de contribuir para a dinamização da 
negociação colectiva, o que reforça o papel dos parceiros sociais na regu-
lação socioeconómica.

Por estes motivos, os Parceiros Sociais e o Governo entendem que é 
necessária uma alteração legislativa que:

Mantenha no Código do Trabalho as normas em vigor sobre:

 1.1. A definição de tempo de trabalho, de interrupções e intervalos 
considerados como tempo de trabalho e de período de descanso 
(artºs 155º, 156º e 157º);

 1.2. Os limites dos períodos normais de trabalho diário e semanal 
(artºs 158º, 159º e 163º);

 1.3. A duração mínima dos períodos de repouso intercalar, diário, 
semanal e anual;

 1.4. A duração máxima do trabalho dos trabalhadores nocturnos;
 1.5. Os limites do trabalho suplementar;
 1.6. A previsão e o regime da isenção de horário de trabalho;
 1.7. A adaptabilidade individual do tempo de trabalho;
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 1.8. As dispensas do regime da adaptabilidade em relação a determi-
nados grupos de trabalhadores;

 1.9. A definição do poder-dever de elaboração do horário de trabalho.

Altere o Código do Trabalho, de modo a:

 1.10. Reduzir de 21 para 14 dias o prazo para a presunção da aceitação 
do regime especial de adaptabilidade;

 1.11. Admitir que o período normal de trabalho definido por acordo 
entre o empregador e os trabalhadores, nos termos e com os limi-
tes previstos no artº 165º, seja aplicável ao conjunto dos trabalha-
dores de uma equipa, secção ou unidade económica se se verificar 
a aceitação de, pelo menos, 75% dos trabalhadores dessa equipa, 
secção ou unidade económica (“adaptabilidade grupal”);

 1.12. Ocorrendo alteração por entrada ou saída de trabalhadores, na 
composição da equipa, secção ou unidade económica, a “adapta-
bilidade grupal” é aplicável enquanto da alteração não resultar 
percentagem inferior a 75%;

 1.13. Em matéria de marcação de férias, prever que, nas empresas que 
exerçam actividade no sector do turismo, possam, na falta de 
acordo, ser marcadas as férias fora do período de 1 de Maio a 31 
de Outubro, desde que se assegure o gozo efectivo de pelo menos 
25% nesse período;

 1.14. Tornar as normas legais sobre mobilidade funcional (artº 314º), 
mobilidade geográfica (artº 315º) e transferência temporária (artº 
316º) aplicáveis apenas quando a contratação colectiva não dispo-
nha de forma diferente;

 1.15. Estabelecer o prazo limite de 2 anos para o exercício temporário 
de funções não abrangidas na actividade contratada (artº 314º), 
bem como para a vigência de cláusulas contratuais sobre hipoté-
ticas modificações do objecto e do local de trabalho não activadas 
pelo empregador;

 1.16. Excluir da noção de trabalho suplementar (nº4 do artº 197º) o tra-
balho prestado como compensação de períodos de ausência por 
iniciativa do trabalhador, nos termos acordados entre emprega-
dor e trabalhador, ressalvados os limites legais. O acordo e a sua 
efectivação deverão ter registo prévio próprio;
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 1.17.  Considerar que o período normal de trabalho diário dos traba-
lhadores que prestem trabalho, no máximo, em quatro dias por 
semana ou em três dias consecutivos, pode ser aumentado, em 
sede de definição do horário de trabalho, até ao limite de quatro 
horas diárias, respeitada a duração semanal de trabalho (“horá-
rios concentrados”), num período de referência 45 dias, sendo 
abrangidos os trabalhadores que individualmente aceitarem ou 
nos termos fixados por negociação colectiva;

 1.18. Fora das situações em que os “horários concentrados” (referi-
dos no número anterior) sejam acordados entre o trabalhador e 
o empregador, as condições de retribuição e de prestação de tra-
balho serão reguladas por instrumento de regulamentação colec-
tiva de trabalho;

 1.19. Precisar que o regime de comissão de serviço também pode ser 
aplicado aos dirigentes que reportem directamente ao Director-
-Geral ou equivalente;

Altere o Código do Trabalho de modo a permitir que as conven-
ções colectivas regulem:

 1.20. A possibilidade de o período normal de trabalho definido por 
instrumento de regulamentação colectiva, nos termos e com os 
limites previstos no artº. 164º, ser aplicável ao conjunto dos tra-
balhadores de uma equipa, secção ou unidade económica se, por 
via da filiação ou da aceitação, o mesmo for directamente aplicá-
vel a, pelo menos, 60% dos trabalhadores dessa equipa, secção ou 
unidade económica (“adaptabilidade grupal”);

 1.21. Ocorrendo alteração por entrada ou saída de trabalhadores, na 
composição da equipa, secção ou unidade económica, a “adapta-
bilidade grupal” é aplicável enquanto da alteração não resultar 
percentagem inferior a 60%;

 1.22. A possibilidade de criação do “banco de horas”, nos seguintes 
termos:

	 •	 A	fixação	de	um	número	anual	de	horas	de	trabalho,	a	aplicar	
em conjunto com os limites de variação diária e semanal do 
tempo de trabalho previstos no artº 164º e com respeito dos 
descansos diário e semanal;
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	 •	 O	total	de	horas	compensáveis	por	trabalhador	e	por	ano	não	
pode ser superior a 200;

	 •	 A	convenção	colectiva	pode	afastar	o	limite	máximo	das	200	
horas, unicamente para situações que tenham como fim evi-
tar a redução de efectivos, não sendo, nesse caso, prorrogável;

	 •	 As	formas	de	compensação,	em	tempo,	em	dinheiro	ou	a	com-
binação de ambas, decorrentes da criação do “banco de horas”;

	 •	 A	antecedência	com	que	o	empregador	deve	avisar	o	traba-
lhador da realização de trabalho para além da jornada normal 
ou para o gozo de períodos de descanso compensatórios;

	 •	 A	antecedência	com	que	o	trabalhador	deve	avisar	o	empre-
gador do recurso aos créditos acumulados para uso de des-
canso compensatório.

 1.23. As formas de compensação do trabalho suplementar (compensa-
ção monetária , em descanso compensatório ou criação de perío-
dos de férias e licenças não previstas na lei) e do absentismo não 
remunerado (desconto monetário ou compensação em tempo de 
trabalho);

 1.24. O critério quantitativo de delimitação do trabalho a tempo parcial, 
na sequência da eliminação no Código do Trabalho do limite actual.

Concomitantemente com a alteração do Código do Trabalho:

 1.25. Aumentar de cinco para dez dias úteis a licença a gozar obrigato-
riamente pelo pai por altura do nascimento do filho, metade dos 
quais logo após o nascimento;

 1.26.  Remunerar a 100% 10 dias úteis opcionais de licença, a gozar pelo 
pai em simultâneo com a mãe, após os dez dias iniciais;

 1.27.  Consagrar o direito do progenitor ter até 3 dispensas ao trabalho 
para se deslocar a consultas pré-natais;

 1.28. Instituir no quadro da protecção da maternidade, paternidade e 
adopção, uma licença de parentalidade que:

	 •	 Crie	o	direito	a	quatro	meses	remunerados	a	100%,	ou	cinco	
meses a 80%, quando a utilização partilhada da licença entre 
os progenitores for inexistente ou inferior a um mês;

	 •	 Crie	o	direito	a	cinco	meses	remunerados	a	100%	,	ou	seis	
meses a 83% , quando pelo menos um dos meses for gozado 
de forma exclusiva por cada um dos progenitores;
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	 •	 Remunere,	através	de	prestação	social,	três	meses	adicionais	para	
cada um dos cônjuges, correspondentes a uma licença de paren-
talidade alargada, apoiados a 25% da remuneração bruta, se goza-
dos imediatamente após a licença de parentalidade inicial;

	 •	 Aplicar	igualmente	os	direitos	previstos	nos	pontos	anterio-
res às situações de adopção;

	 •	 Para	efeitos	de	prestações	da	segurança	social,	registar	a	remu-
neração , pelo dobro, do trabalho a tempo parcial para acompa-
nhamento de filhos menores (mantendo os limites à utilização 
do trabalho a tempo parcial para este fim, previstos no Código 
do Trabalho).

 1.29.  Atribuir aos avós trabalhadores o direito a faltar ao trabalho para 
assistência a neto menor, em substituição do pai e da mãe traba-
lhadores, quando estes não faltem pelo mesmo motivo ou estejam 
impossibilitados de prestar a assistência. Deverá ser assegurada a 
informação das diversas entidades empregadoras;

 1.30. Prever o direito do trabalhador faltar ao trabalho para assistên-
cia aos pais ainda que estes não estejam inseridos no respectivo 
agregado familiar.

Em matéria de formação profissional e estatuto do trabalhador-
-estudante alterar o Código do Trabalho no sentido de:

 1.31. Precisar a noção de trabalhador-estudante, considerando como 
tal aquele que presta uma actividade sob autoridade e direcção 
de outrem e que frequenta qualquer nível de educação escolar, 
incluindo cursos de pós-graduação, mestrados ou doutoramen-
tos, em instituições de ensino, bem como aquele que frequenta 
curso de formação profissional ou programa de ocupação tempo-
rária de jovens com duração igual ou superior a seis meses;

 1.32.  Adaptar o regime do trabalhador-estudante de forma a adequá-
-lo às novas formas de aferição de aproveitamento escolar no 3º 
ciclo de estudos, tendo em conta as alterações já introduzidas ao 
nível das unidades capitalizáveis;

 1.33. Simplificar o sistema de verificação, por parte da entidade patro-
nal, da efectiva frequência de aulas por parte dos trabalhadores-
-estudantes;
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 1.34. Adaptar a “cláusula de formação” (admissão de jovens sem esco-
laridade obrigatória ou sem qualificação profissional) tornando-a 
mais exigente nos objectivos e mais flexível na operacionalização 
através de:

 •	 Obrigatoriedade,	na	admissão	de	jovens	até	aos	18	anos	de	
idade sem o 9º ano de escolaridade completo, estes ficarem 
sujeitos a inscrição no sistema educativo ou de formação (em 
oferta escolar ou de dupla certificação), nomeadamente atra-
vés de Centros Novas Oportunidades;

	 •	 Estabelecer	a	aplicação	directa	a	estes	jovens	do	disposto	no	
estatuto do trabalhador-estudante, e duplicar (para 12 horas 
semanais) o limite para dispensa de trabalho para frequência 
de qualificação nestas situações;

No caso de trabalhador-estudante, considerar o tempo de dispensa de 
trabalho para frequência de aulas e de faltas para prestação de provas de 
avaliação como horas de formação, para efeito de cumprimento do número 
mínimo de 35 horas anuais de formação.

 1.35. Reforçar o direito à formação profissional contínua e adaptar os 
mecanismos para a sua efectivação nos seguintes termos:

 •	 Uniformizar	as	exigências	em	matéria	de	formação	entre	con-
tratos a termo e contratos sem termo, equiparando as obri-
gações às existentes para trabalhadores sem termo (mínimo 
35 horas anuais), sendo o direito proporcional à duração do 
contrato, a partir de três meses;

	 •	 Flexibilizar	o	período	em	que	o	empregador	pode	assegurar	
aos trabalhadores o direito a formação de 35 horas anuais, 
prevendo-se que o empregador: (i) caso assegure, em deter-
minado ano, formação que exceda 35 horas, pode cumprir 
com as horas em excesso a obrigação de formação até dois 
anos subsequentes; (ii) pode subsequentes, caso exista plano 
de formação que abranja este período;

	 •	 Favorecer	o	acesso	a	formação	profissional,	através	de	melhor	
regulamentação do crédito de horas para formação contínua. 
Neste sentido, as horas de formação anual que não sejam asse-
guradas pelo empregador até ao termo dos dois anos posterio-
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res ao seu vencimento, transformam-se em crédito de horas 
em igual número para formação por iniciativa do trabalhador; 
o crédito de horas para formação é referido ao período normal 
de trabalho, confere direito a retribuição e conta como tempo 
de serviço efectivo; o trabalhador pode utilizar o crédito de 
horas para a frequência de acções de formação certificada, 
mediante comunicação ao empregador com a antecedência 
mínima de dez dias; quando definido, o empregador pode 
pagar ao trabalhador um subsídio correspondente ao custo da 
formação, até ao valor da retribuição do período de crédito de 
horas utilizado; em caso de cumulação de créditos, a forma-
ção realizada é imputada ao crédito vencido há mais tempo; 
o crédito de horas que não seja utilizado cessa passados três 
anos sobre a sua constituição;

	 •	 Permitir	a	acumulação	dos	mínimos	anuais	de	formação	por	
um período de 5 anos no caso de qualificação associada a pro-
cesso de RVC ou oferta de dupla certificação;

	 •	 Equiparar	a	frequência	de	processos	RVCC	a	formação	con-
tínua;

	 •	 Tornar	obrigatória	a	emissão	de	certificado	de	formação	reco-
nhecível no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações e 
registo na Caderneta Individual de Competências;

	 •	 Permitir	que	as	disposições	relativas	a	formação	possam	ser	
adaptadas por contratação colectiva, em função das caracte-
rísticas do sector de actividade, da estrutura ocupacional e da 
dimensão das empresas.

Os subscritores do presente acordo entendem que uma moldura legal 
com estas características favorece o desenvolvimento de uma regulação 
contratual da adaptabilidade interna, permitindo a sua melhor adequação 
às realidades socioeconómicas dos diferentes sectores e empresas; poten-
cia a coordenação entre os diferentes instrumentos de regulação de adap-
tabilidade; e tem, por isso mesmo, o mérito de optimizar uma articulação 
virtuosa entre os imperativos da reposição dos equilíbrios sociais e da pro-
moção da competitividade.
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2. Promover a regulação contratual colectiva
Os subscritores do presente acordo entendem como essencial que o direito 
colectivo do trabalho, no respeito integral pelos princípios constitucionais 
e pela autonomia dos Parceiros Sociais, compatibilize melhor os princí-
pios da liberdade de associação e da representatividade das organizações 
de interesses.

Para esse efeito e por esse motivo, o Governo aguarda que as confedera-
ções sindicais e as confederações de empregadores definam conjuntamente 
os princípios básicos de orientação para um acordo tripartido, visando a 
alteração do Código do Trabalho directamente decorrente daqueles dois 
princípios.

Assim, deve ser reservada para momento posterior a alteração legal 
relacionada com os critérios gerais, abstractos e permanentes de maior 
representatividade patronal e sindical e sobre os efeitos da maior repre-
sentatividade no dever de resposta da contraparte a propostas de negocia-
ção colectiva bem como sobre a possibilidade de extensão erga omnes das 
convenções colectivas de trabalho.

Os Parceiros Sociais e o Governo entendem que a alteração do Código 
do Trabalho deve, nesta revisão:

 2.1. Alterar os artºs 4º e 531º do Código do Trabalho, respeitantes à 
articulação entre a lei, os instrumentos de regulamentação colec-
tiva do trabalho e o contrato individual de trabalho, definindo 
que:

	 •	 As	normas	legais	reguladoras	de	contrato	de	trabalho	podem	
ser afastadas por instrumento de regulamentação colectiva de 
trabalho, salvo quando delas resultar o contrário;

	 •	 As	normas	legais	reguladoras	de	contrato	de	trabalho	não	
podem ser afastadas por regulamento de condições mínimas;

	 •	 As	normas	 legais	reguladoras	de	contrato	de	trabalho	só	
podem ser afastadas por instrumento de regulamentação 
colectiva de trabalho que, sem oposição daquelas normas, dis-
ponha em sentido mais favorável aos trabalhadores quando 
respeitem às seguintes matérias: i) direitos de personalidade, 
igualdade e não discriminação; ii) protecção da parentalidade; 
iii) trabalho de menores; iv) trabalhador com capacidade de 
trabalho reduzida, com deficiência ou doença crónica; v) tra-
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balhador-estudante; vi) dever de informação do empregador; 
vii) limites à duração dos períodos normais de trabalho diá-
rio e semanal; viii) duração mínima dos períodos de repouso, 
incluindo a duração mínima do período anual de férias; ix) 
duração máxima do trabalho dos trabalhadores nocturnos; x) 
forma de cumprimento e garantias da retribuição; xi) capítulo 
da segurança, profissionais; xiii) transmissão de empresa ou 
estabelecimento; xiv) direitos dos representantes eleitos dos 
trabalhadores;

	 •	 As	normas	 legais	reguladoras	de	contrato	de	trabalho	só	
podem ser afastadas por contrato individual que estabeleça 
condições mais favoráveis para o trabalhador, se delas não 
resultar o contrário;

 2.2. Em matéria de depósito de convenção colectiva prever:

	 •	 As	normas	exigidas	pela	edição	electrónica	do	Boletim	do	
Trabalho e Emprego, tornando necessário que os textos sejam 
apresentados para depósito em documento electrónico;

	 •	 Clarificar	dúvidas	sobre	o	regime	do	texto	consolidado	da	
convenção colectiva – mantendo os casos em que deve ser 
apresentado – no que se refere à necessidade de ser assinado 
do mesmo modo que a convenção colectiva e prever que, em 
caso de eventual divergência com os textos objecto da con-
solidação, prevalece o texto consolidado;

	 •	 Clarificar	que	os	títulos	comprovativos	da	representação	das	
entidades celebrantes devem ser emitidos por quem possa 
vincular as associações sindicais e as associações de empre-
gadores ou os empregadores celebrantes;

	 •	 Eliminar,	no	conjunto	dos	requisitos	de	depósito	de	conven-
ções colectivas, a necessidade de terem decorrido dez meses 
após a entrada em vigor da convenção anterior.

 2.3. Eliminar a exigência de que a denúncia de convenção colectiva 
seja feita com antecedência de três meses em relação ao termo do 
prazo inicial de vigência ou da sua renovação;

 2.4. Instituir que, em caso de proposta de revisão de uma conven-
ção colectiva, a entidade destinatária pode recusar-se a negociar 
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antes de decorrerem seis meses de vigência da convenção a rever, 
devendo informar o proponente no prazo de dez dias úteis;

 2.5. Tornar explícita a possibilidade de articulação entre convenções 
colectivas de trabalho dos níveis interconfederal, sectorial e de 
empresa;

 2.6. Tornar explícita a possibilidade de adesão individual às conven-
ções colectivas em vigor de trabalhadores não sindicalizados.

 2.7. Introduzir a possibilidade de a negociação colectiva regular o 
pagamento de contribuições para as Organizações Sindicais subs-
critoras, exclusivamente no caso de adesão individual às conven-
ções colectivas; trabalhadores, os sindicatos delegarem os poderes 
de negociação em estruturas de representação colectiva de tra-
balhadores.

 2.9. Instituir um procedimento de apreciação fundamentada da lega-
lidade das normas da contratação colectiva de trabalho publicada 
que possam ser contrárias aos princípios da igualdade e da não 
discriminação, tendo em vista a sua comunicação ao Ministério 
Público para efeitos da declaração judicial da nulidade de dispo-
sições discriminatórias e da sua substituição ex lege pelas disposi-
ções mais favoráveis aplicáveis à generalidade dos trabalhadores;

 2.10. Alterar o regime de vigência da convenção colectiva, prevendo 
que a mesma vigora pelo prazo que dela constar ou, na sua falta, 
pelo prazo de um ano;

 2.11. Alterar o regime de sobrevigência e de caducidade das convenções 
colectivas, prevendo que: (1º) decorrido o prazo de vigência, a con-
venção se renova nos termos nela previstos; (2º) a cláusula de con-
venção colectiva que faça depender a cessação da sua vigência da 
substituição por outro instrumento de regulamentação colectiva 
de trabalho caduca decorridos 5 anos sobre a verificação de um 
dos seguintes factos: (a) última publicação integral da convenção, 
(b) denúncia da convenção, (c) proposta de revisão da convenção 
que inclua a revisão dessa cláusula; (3º) se a convenção não regu-
lar a sua renovação ou caso a cláusula referida em (2º) caduque, 
a convenção se renova sucessivamente por períodos de um ano; 
(4º) havendo denúncia da convenção, esta se mantém em vigor 
durante o período em que decorrer a negociação, incluindo a con-
ciliação e a mediação ou arbitragem voluntária, com o mínimo de 
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18 meses; (5º) decorrido este período, a convenção se mantém em 
vigor até 60 dias após a comunicação, por qualquer das partes, ao 
ministério responsável pela área laboral e à outra parte, de que se 
frustrou o processo negocial tendente à celebração de uma nova 
convenção; (6º) na ausência de acordo anterior quanto aos efeitos 
da convenção em caso de caducidade, dentro do referido prazo de 
60 dias, o ministro responsável pela área laboral notifica as partes 
para que, querendo, estipulem esses efeitos no prazo de 15 dias; 
(7º) decorrido o referido prazo de 60 dias, a convenção caduca; 
(8º) após a caducidade da convenção e até à entrada em vigor de 
outra convenção colectiva ou decisão arbitral, se mantêm os efeitos 
acordados pelas partes ou, na sua falta, os já produzidos pela con-
venção nos contratos de trabalho no que respeita a: retribuição 
do trabalhador; categoria do trabalhador e respectiva definição; 
duração do tempo de trabalho; regimes de protecção social cujos 
benefícios sejam substitutivos dos assegurados pelo regime geral 
de segurança social ou com protocolo de substituição do Serviço 
Nacional de Saúde; (9º) além destes efeitos, o trabalhador bene-
ficia dos demais direitos e garantias decorrentes da legislação do 
trabalho;

 2.12.  Um regime específico de sobrevigência e caducidade será apli-
cável, mediante norma transitória, a convenção colectiva de cujo 
texto conste a sua manutenção em vigor até ser substituída por 
outro instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, nos 
seguintes termos: Sem prejuízo da eficácia de decisão judicial 
que vá no sentido da sua caducidade ter ocorrido anteriormente, 
considera-se que essa convenção cessa os seus efeitos , por caduci-
dade, na data da entrada em vigor da revisão do Código do Traba-
lho, caso nessa data se verifiquem os seguintes requisitos: i) tenha 
entrado em vigor, pelo menos há 5 anos, o último texto integral 
da convenção contendo a cláusula que faça depender a cessação 
da sua vigência da substituição por outro instrumento de regula-
mentação colectiva de trabalho; ii) a convenção tenha sido denun-
ciada validamente, na vigência do Código; iii) tenham decorrido 
pelo menos 18 meses a contar da denúncia; iv) não tenha havido 
revisão da convenção após a denúncia . A convenção colectiva tam-
bém cessa os seus efeitos, verificando-se todos os outros requisitos, 
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logo que se complete o período de 18 meses a contar da denún-
cia. O aviso sobre a data da cessação da vigência de convenção 
será publicado: a) oficiosamente, caso tenha havido requerimento 
anterior cujo indeferimento tenha sido apenas fundamentado na 
existência de cláusula que prevê que a convenção se mantém em 
vigor até ser substituída; b) dependente de requerimento, no caso 
contrário.

 2.13. Alterar o regime de denúncia da convenção colectiva, prevendo 
que: (1º) a proposta de revisão da convenção não implica a sua 
denúncia, nem tem por efeito a sua caducidade, ainda que o pro-
cesso de negociação iniciado com a proposta termine sem acordo; 
(2º) a denúncia da convenção pode ser feita por qualquer das par-
tes, mediante comunicação por escrito, desde que seja acompa-
nhada de uma proposta de revisão global;

 2.14. Prever que a convenção colectiva deve regular os efeitos decor-
rentes da mesma em caso de caducidade, relativamente aos traba-
lhadores abrangidos por aquela, até à entrada em vigor de outro 
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, embora 
sem condicionar o depósito da convenção;

 2.15. Tornar lícito que, durante o período de sobrevigência, as partes 
acordem e façam depositar para publicação no BTE um acordo 
de prorrogação da convenção colectiva.

 2.16. Criar um mecanismo de arbitragem necessária, accionável a 
pedido de uma das partes, quando não tenha sido celebrada uma 
convenção colectiva nos doze meses subsequentes à verificação 
da caducidade e não existam, celebradas pelas mesmas partes ou 
por quaisquer outras, convenções aplicáveis a pelo menos 50% 
dos trabalhadores da empresa, grupo de empresas ou sector a que 
respeita a convenção caducada, sendo que tal accionamento tem 
de ocorrer no ano subsequente ao termo daquele prazo de doze 
meses; 

 2.17.  Na falta de acordo das partes quanto ao objecto da arbitragem, cabe 
ao Colégio Arbitral a definição desse objecto, em função das cir-
cunstâncias e tendo em conta as posições assumidas pelas partes;

 2.18. Sempre que tenham caducado várias convenções colectivas aplicá-
veis à empresa, grupo de empresas ou sector, e não se verifique o 
previsto em 2.16, haverá lugar a uma única arbitragem necessária;
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 2.19. Adaptar o regime da arbitragem obrigatória à existência da arbi-
tragem necessária através da limitação da alínea a) do nº1 do artº 
567º às situações de primeira convenção e eliminar a referência 
à arbitragem obrigatória no nº 5 do artº 557º;

 2.20. Manter no Código do Trabalho as normas sobre a admissibilidade 
da arbitragem obrigatória e a sua determinação, remetendo o res-
tante regime da arbitragem obrigatória para legislação específica;

 2.21.  Eliminar, no regime do regulamento de extensão, em caso de 
extensão em área geográfica diversa da da convenção colectiva, 
a restrição que impede a extensão quando, nessa área, existam 
associações sindicais e associações de empregadores, passando-
-se a unificar o regime da extensão, seja esta feita na mesma área 
da convenção ou em área diversa; manter-se-á a regra segundo 
a qual a extensão não se aplica no âmbito de outras convenções 
colectivas existentes, bem como o procedimento de não abran-
ger trabalhadores ou empregadores quando as respectivas asso-
ciações representativas o solicitem;

 2.22. Reduzir o prazo para início do procedimento de conciliação de 
conflitos colectivos de trabalho de 15 para 10 dias;

 2.23. Instituir, no regime da mediação, um prazo de 10 dias para veri-
ficação da regularidade do pedido de mediação e nomeação do 
mediador, para os quais não existe actualmente prazo específico;

 2.24. Criação do Centro de Relações de Trabalho, com natureza tri-
partida, com vista a apoiar o diálogo social, quer nas vertentes 
da informação socio-económica e da formação de negociadores, 
quer no domínio da análise de conteúdos negociais e contribui-
ção para a promoção de resolução de conflitos;

 2.25. Acolher recomendações do Conselho Económico e Social quanto 
às alterações ao regime jurídico da arbitragem obrigatória, nome-
adamente:

	 •	 Alargamento	das	listas	de	árbitros;
	 •	 Tornar	obrigatória	a	publicação	em	BTE	de	todas	as	decisões	

arbitrais sobre serviços mínimos;
	 •	 Estabelecer,	nos	processos	de	definição	de	serviços	mínimos	,	

o dever dos serviços de conciliação proporem às partes a defi-
nição dos serviços mínimos nos termos das decisões arbitrais 
anteriores e, quando existam duas ou mais decisões arbitrais 
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idênticas, cometer à(s) parte(s) que rejeitar(em) definir os ser-
viços mínimos nesses termos os custos da arbitragem quando 
esta confirmar as decisões arbitrais anteriores;

	 •	 Prever,	em	matéria	de	regulamentação	da	prestação	de	ser-
viços mínimos em situação de greve em empresa ou serviço 
cuja actividade satisfaça necessidades sociais impreteríveis, 
que os representantes dos trabalhadores, quando designam 
os trabalhadores que ficam adstritos à prestação dos serviços 
mínimos, devem informar do facto o empregador;

	 •	 Clarificação	do	regime	de	recursos	de	decisões	arbitrais.
 2.26. Permitir que a publicitação da convocatória de assembleia-geral 

de associação sindical ou associação de empregadores seja assegu-
rada, em alternativa à publicação em jornal, mediante comunica-
ção por escrito a todos os associados, com a mesma antecedência;

 2.27. Determinar que os estatutos de associações sindicais, associações 
de empregadores, comissões de trabalhadores e comissões coor-
denadoras, que não estejam em conformidade com a lei, devem 
ser revistos no prazo de três anos após a entrada em vigor da revi-
são do Código do Trabalho;

 2.28. Decorrido este prazo, o serviço competente do ministério res-
ponsável pela área laboral procede à apreciação fundamentada 
sobre a legalidade dos estatutos que não tenham sido revistos e, 
caso haja disposições contrárias à lei, notifica a organização em 
causa para que esta tenha a possibilidade de alterar os estatutos 
no prazo de 180 dias;

 2.29. No termo deste prazo, o serviço competente transmite a apreciação 
fundamentada sobre a legalidade dos estatutos, actualizando-a 
caso os estatutos tenham sido revistos, ao magistrado do Minis-
tério Público do tribunal competente;

 2.30. Passar a prever que, se a constituição ou os estatutos de uma 
organização representativa de trabalhadores ou de emprega-
dores forem desconformes com a lei, o magistrado do Minis-
tério Público promove a declaração judicial de extinção da 
organização ou, no caso de disposições dos estatutos, a sua nuli-
dade se a matéria for regulada por lei imperativa ou se a regu-
lamentação da mesma não for essencial ao funcionamento da  
organização;
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 2.31.  Desenvolver a regulamentação da extinção voluntária de organi-
zação representativa de trabalhadores ou de empregadores, em 
termos idênticos à da constituição;

 2.32. Acrescentar no fim do Art.º 403º da Lei 35/2004: “sem preju-
ízo do disposto no IRCT aplicável que preveja funções sindicais 
a tempo inteiro ou estas situações específicas, relativamente ao 
direito à retribuição”.

 2.33. Prever que, para efeito da edição electrónica do Boletim do Traba-
lho e Emprego, os textos de estatutos de organizações representa-
tivas de trabalhadores ou empregadores devem ser apresentados 
para registo em documento electrónico.

3. Racionalizar e reforçar a segurança das partes nos processos de 
despedimento
O Parceiros Sociais e o Governo partilham o entendimento de que é pos-
sível e desejável, no quadro constitucional vigente, simplificar e reduzir a 
duração dos modelos processuais do despedimento individual em vigor 
sem reduzir a protecção legal dos trabalhadores.

Por isso, os subscritores deste acordo tripartido entendem que o Código 
do Trabalho deveria ser revisto no sentido de:

 3.1. Manter as normas em vigor quanto à justa causa de despedimento 
e quanto à inderrogabilidade por contratação colectiva das solu-
ções consagradas no Código do Trabalho;

 3.2. Redefinir o elenco das modalidades de cessação do contrato de 
trabalho (artº 384º), no sentido de abranger as seguintes modali-
dades: i) Caducidade; ii) Revogação; iii) Despedimento por facto 
imputável ao trabalhador; iv) Despedimento colectivo; v) Despe-
dimento por extinção de posto de trabalho; vi) Despedimento por 
inadaptação; vii) Resolução pelo trabalhador; viii) Denúncia pelo 
trabalhador.

 3.3. Redefinir o procedimento de despedimento por facto imputável 
ao trabalhador:

	 •	 Manter	a	exigência	de	nota	de	culpa,	acompanhada	de	comu-
nicação por parte do empregador ao trabalhador da intenção 
de proceder ao despedimento, bem como os direitos de o tra-
balhador consultar o processo e responder à nota de culpa.
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	 •	 Eliminar	o	carácter	obrigatório	da	instrução,	cabendo	ao	
empregador decidir a realização das diligências probatórias 
requeridas na resposta à nota de culpa, consagrando-se ao 
mesmo tempo um período de reflexão antes da decisão final, 
caso o empregador prescinda da instrução. A instrução conti-
nuará a ser obrigatória no caso de trabalhadora grávida, puér-
pera ou lactante, de acordo com o regime actualmente em vigor;

	 •	 Ainda	que	a	instrução	não	seja	obrigatória,	deve	manter-se	a	
possibilidade de a comissão de trabalhadores emitir parecer 
sobre o despedimento;

	 •	 O	trabalhador	deve	passar	a	ter	o	direito	de,	querendo,	comu-
nicar à empresa , nos três primeiros dos dez dias de que dis-
põe, que, em vez da comissão de trabalhadores, é o sindicato 
por si indicado que dará parecer;

	 •	 Recebidos	os	pareceres	dos	representantes	dos	trabalhadores	
ou decorrido o prazo para o efeito, o empregador dispõe de 
trinta dias para proferir a decisão de despedimento, sob pena 
de caducidade do direito de aplicar a sanção;

	 •	 Se	o	empregador	optar	por	não	realizar	as	diligências	pro-
batórias requeridas pelo trabalhador, a decisão só pode ser 
tomada depois de decorridos cinco dias úteis após a recep-
ção dos pareceres dos representantes dos trabalhadores, ou o 
decurso do prazo para este efeito ou, caso não exista comissão 
de trabalhadores e o trabalhador não seja representante sin-
dical, após a recepção da resposta à nota de culpa ou decurso 
do prazo para este efeito;

	 •	 Na	decisão	são	ponderadas	as	circunstâncias	do	caso,	a	ade-
quação do despedimento à culpabilidade do trabalhador e os 
pareceres dos representantes dos trabalhadores, não podendo 
ser invocados factos não constantes da nota de culpa ou da res-
posta do trabalhador, salvo se atenuarem a responsabilidade;

	 •	 Manter	a	obrigatoriedade	de	a	decisão	final	de	despedimento	
constar de documento escrito e ser fundamentada;

	 •	 A	decisão	é	comunicada,	por	cópia	ou	transcrição,	ao	traba-
lhador, à comissão de trabalhadores e, caso aquele seja repre-
sentante sindical ou tenha optado por ser o sindicato a dar 
parecer, à associação sindical respectiva.
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 3.4. No caso de o trabalhador ser representante sindical, devem passar 
a ser muito graves as contra-ordenações previstas para a violação 
de regras de procedimento do despedimento por facto imputável 
ao trabalhador.

 3.5. A articulação das alterações ao procedimento do despedimento 
por facto imputável ao trabalhador com a impugnação judicial do 
despedimento deverá fazer-se mediante um novo processo espe-
cial para apreciação de despedimento a instituir no Código de 
Processo do Trabalho, com as seguintes regras:

	 •	 O	trabalhador	pode	contestar	o	despedimento	no	prazo	de	
sessenta dias a contar da recepção da comunicação do des-
pedimento;

	 •	A	contestação	consiste	na	apresentação	de	requerimento,	atra-
vés de formulário próprio, de que conste a comunicação do 
despedimento e a identificação do empregador;

	 •	 Recebido	o	requerimento,	o	juiz	convoca	uma	audiência	de	
partes, citando o empregador para comparecer e juntar o pro-
cesso instrutor do despedimento, devendo notificar o traba-
lhador para tal diligência, com vista a tentar a conciliação das 
partes. Na falta de acordo, notifica o empregador para apre-
sentar articulado em que motive o despedimento, para o que 
oferecerá todas as provas, e que será notificado ao trabalhador 
para responder, querendo, no prazo de quinze dias;

	 •	 Na	 resposta	ao	articulado	do	empregador,	o	 trabalhador	
poderá reclamar todos os créditos emergentes do contrato 
de trabalho, da sua violação ou cessação;

	 •	 A	não	apresentação	do	articulado	por	parte	do	empregador	
implica a declaração de invalidade do despedimento;

	 •	 A	ausência	de	resposta	do	trabalhador	determina	a	validade	
do despedimento;

	 •	 O	tribunal,	sem	prejuízo	da	apreciação	de	vícios	formais,	deve	
pronunciar-se sempre sobre os fundamentos invocados para 
o despedimento;

	 •	 Em	audiência	de	julgamento,	a	prova	a	produzir	inicia-se	com	
a oferecida pelo empregador.

 3.6. Em coerência com as alterações do procedimento do despedi-
mento por facto imputável ao trabalhador, as meras irregulari-
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dades formais não devem constituir fundamento de ilicitude do 
despedimento.

  Deste modo, o procedimento apenas será inválido e, em conse-
quência, o despedimento será ilícito se:

	 •	 Faltar	a	nota	de	culpa,	ou	se	esta	não	for	escrita	ou	não	conti-
ver a descrição circunstanciada dos factos imputados ao tra-
balhador;

	 •	 Faltar	a	comunicação	da	intenção	de	despedimento	junta	à	
nota de culpa;

	 •	 Não	tiver	sido	respeitado	o	direito	do	trabalhador	a	consultar	
o processo ou o prazo para resposta à nota de culpa;

	 •	 A	comunicação	ao	trabalhador	da	decisão	de	despedimento	e	
dos seus fundamentos não for feita por escrito, ou não esteja 
elaborada nos termos exigidos pela lei.

 3.7.  Em caso de deficiência de procedimento que não determine a 
ilicitude do despedimento, sendo procedentes os motivos justi-
ficativos do despedimento, não haverá reintegração e a indemni-
zação corresponderá a metade do valor estabelecido para o caso 
em que o trabalhador opte por indemnização em substituição da 
reintegração (n.º 1 do artigo 439º).

 3.8. Uma vez que a mera irregularidade por deficiência de procedi-
mento deixa de determinar a ilicitude do despedimento, não se 
justifica a possibilidade de se reabrir o procedimento disciplinar 
para sanar a irregularidade, devendo por isso eliminar-se a regra 
correspondente.

 3.9. No regime de despedimento colectivo, adoptar as seguintes 
regras:

	 •	 Nos	cinco	dias	posteriores	à	data	da	comunicação	inicial,	o	
empregador inicia uma fase de informações e negociação com 
a estrutura representativa dos trabalhadores, com vista a um 
acordo sobre a dimensão e efeitos das medidas a aplicar e, bem 
assim, de outras medidas que reduzam o número de trabalha-
dores a despedir;

	 •	 Celebrado	o	acordo	ou,	na	falta	deste,	após	terem	decorrido	
quinze dias sobre a data da comunicação inicial, o emprega-
dor pode decidir o despedimento;
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	 •	 O	prazo	mínimo	de	aviso	prévio	será	de	quinze,	trinta,	ses-
senta ou setenta e cinco dias, consoante a antiguidade do tra-
balhador seja inferior a um ano, de um a cinco anos, de cinco 
a dez anos, ou igual ou superior a dez anos. Estes prazos serão 
igualmente aplicáveis em caso de despedimento por extinção 
do posto de trabalho ou por inadaptação. No caso de o des-
pedimento abranger cônjuges, aplica- se o escalão imediata-
mente superior.

 3.10. No regime de despedimento por extinção do posto de trabalho, 
deve aditar-se que quem solicitar à Autoridade para as Condições 
de Trabalho a verificação de requisitos de que depende o despedi-
mento deve informar o empregador, ao mesmo tempo, desse facto;

 3.11. Sobre os fundamentos gerais de ilicitude do despedimento, pre-
cisar:

	 •	 Deve	passar	a	prever-se	como	causa	de	ilicitude	de	despedi-
mento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou de 
trabalhador(a) durante o gozo de licença de parentalidade, 
não ter sido solicitado o parecer prévio da entidade compe-
tente na área da igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres, cuja falta implica ilicitude de acordo com o nº 4 do 
artigo 51º do Código do Trabalho e, em relação a trabalhador 
durante o gozo de licença de parentalidade, corresponde ao 
nº 4 do artigo 98º da Lei nº 35/2004;

	 •	 Não	ser	o	despedimento	precedido	do	respectivo	procedi-
mento deve passar para a alínea c), porque esta causa de ili-
citude se deve considerar menos grave que o despedimento 
por motivos políticos, ideológicos, étnicos ou religiosos, ou 
quando o motivo justificativo do despedimento for improce-
dente; deste modo, esta ordenação permite que, no n.º 1 do 
artigo 439º, o critério de graduação da indemnização substi-
tutiva da reintegração pelo grau de ilicitude seja concretizado 
através de remissão para a ordem do artigo 429º.

 3.12.  No artigo 438º, sobre oposição à reintegração, deve corrigir-se o 
nº 1 que, em caso de despedimento ilícito, prevê que o trabalhador 
pode optar pela reintegração até à sentença, o que não está em 
conformidade com a regra de que o despedimento ilícito tem por 
efeito o direito a reintegração [alínea b) do nº 1 do artigo 436º];
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 3.13. No nº 1 do artigo 439º, sobre indemnização em substituição de 
reintegração, deve passar a prever-se que a opção do trabalhador 
por uma indemnização em substituição da reintegração é possí-
vel até ao termo da discussão em audiência final de julgamento;

 3.14. No regime de resolução de contrato de trabalho pelo trabalhador:
	 •	 Adoptar	critérios	de	graduação	da	indemnização,	de	modo	

idêntico à indemnização substitutiva da reintegração;
	 •	 Se	o	trabalhador	sofrer	danos	patrimoniais	ou	não	patrimo-

niais de montante mais elevado do que o resultante do crité-
rio geral, de acordo com a retribuição base e diuturnidades e 
a antiguidade do trabalhador, o valor da indemnização deve 
poder ser mais elevado.

 3.15. A propósito do abandono do trabalho, como modo de denúncia do 
contrato de trabalho por parte do trabalhador, é necessário clari-
ficar as situações de ausência do trabalhador, de modo a que seja 
mais segura a aplicação da presunção de abandono do trabalho. 
Para essa clarificação, a norma que obriga a repetir a comunica-
ção de ausências ao trabalho deve aplicar-se, não apenas em caso 
de faltas, mas também quando a ausência dê lugar a suspensão 
do contrato de trabalho;

 3.16. Fazer o Estado suportar o custo dos salários intercalares quando 
a acção judicial se prolongar por mais de um ano.

4. Reforçar a efectividade da legislação laboral
Os Parceiros Sociais e o Governo entendem que, para além da simplificação 
e da sistematicidade das normas legais vigentes, a efectividade depende do 
reforço dos instrumentos de pedagogia, inspecção e repressão da ilegali-
dade nas relações laborais expressos na reduzida efectividade das normas, 
legais e contratuais, que regulam os mercados de trabalho.

Os subscritores deste acordo tripartido entendem que o quadro legal 
vigente dever ser alterado de modo a:

 4.1. Alargar o âmbito de aplicação da sanção acessória de publicidade e 
criar um registo público de infracções laborais muito graves e graves 
com reincidência, no limite consentido pelo ordenamento jurídico;

 4.2. Agravar a sanção para a violação dos deveres de informação aos 
trabalhadores abrangendo a informação respeitante à regulamen-
tação colectiva de trabalho aplicável;
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 4.3. Estabelecer mecanismos dissuasores do incumprimento de paga-
mento tempestivo das coimas aplicáveis a infracções laborais, atra-
vés da necessidade de prestação de caução como condição para a 
impugnação judicial da condenação contra-ordenacional;

 4.4. Reforçar o quadro de sanções acessórias através da inclusão da 
sanção de privação de subsídio ou benefício outorgado por enti-
dades ou serviços públicos, designadamente no caso de reinci-
dência na infracção prevista no ponto 5.2 , e permitir que esta e 
as alíneas a) e b) do nº 1, do artº 627º do Código tenham duração 
máxima de dois anos;

 4.5. Simplificar a tramitação administrativa do procedimento contra- 
ordenacional;

 O Governo assume ainda o compromisso de:

 4.6. Reforçar os quadros inspectivos da ACT, com vista a atingir, 
em 2009, um total de 400 inspectores, o que corresponde a um 
reforço de mais 120 inspectores até àquele ano, garantindo o pos-
terior reforço anual para assegurar a permanência desse valor;

 4.7. Reforçar o quadro de pessoal de apoio técnico superior e/ou admi-
nistrativo da ACT, nos valores anuais mínimos de 50 efectivos em 
2009, 2010 e 2011.

Quanto à sistematização dos regimes do Código do Trabalho e da Lei 
nº 35/2004:

 4.8. Deverão ser integrados no Código do Trabalho, de modo unificado, 
os seguintes regimes, parcialmente regulados na referida Lei:

	 •	 Destacamento	de	trabalhadores	(artigos	7º	a	8º	do	Código	e	
11º e 12º da Lei nº 35/2004);

	 •	 Direitos	de	personalidade	(artigos	15º	a	21º	do	Código	e	arti-
gos 27º a 29º da Lei nº 35/2004);

	 •	 Igualdade	e	não	discriminação	(artigos	22º	a	30º	do	Código	
e artigos 31º a 40º da Lei nº 35/2004);

	 •	 Protecção	da	maternidade	e	da	paternidade	(artigos	33º	a	51º	
do Código e artigos 67º a 83º da Lei nº 35/2004);

	 •	 Trabalho	de	menores	(artigos	53º	a	70º	do	Código	e	115º	da	
Lei nº 35/2004);
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	 •	 Trabalhador-estudante	(artigos	79º	a	84º	do	Código	e	artigos	
148º a 156º da Lei nº 35/2004, com excepção do artigo 155º 
sobre especificidades da frequência de estabelecimentos de 
ensino que passará para diploma sobre regulamentação do 
Código);

	 •	 Trabalhador	estrangeiro	ou	apátrida	(artigos	86º	a	90º	do	
Código e artigos 158º e 159º da Lei nº 35/2004);

	 •	 Formação	profissional	(artigos	123º	a	125º	e	137º	do	Código	e	
artigos 161º a 169º da Lei nº 35/2004); o artigo 170º da Lei nº 
35/2004, sobre relatório da formação contínua, deverá inte-
grar diploma sobre regulamentação do Código;

	 •	 Horário	de	trabalho	(artigos	170º	a	179º	do	Código	e	artigos	
178º a 182º da Lei nº 35/2004);

	 •	 Trabalho	nocturno	(artigos	192º	a	196º	do	Código	e	artigos	
184º a 186º da Lei nº 35/2004);

	 •	 Trabalho	suplementar	(artigos	197º	a	204º	do	Código	e	188º	
e 189º da Lei nº 35/2004);

	 •	 Faltas	(artigos	224º	a	232º	do	Código	e	artigos	203º	e	204º	da	
Lei nº 35/2004);

	 •	 Retribuição	e	outras	atribuições	patrimoniais	(artigos	249º	a	
271º do Código e artigos 207º a 210º da Lei nº 35/2004);

	 •	 Redução	da	actividade	e	suspensão	do	contrato	de	trabalho	
(artigos 330º a 353º do Código e artigos 293º a 299º da Lei nº 
35/2004);

	 •	 Incumprimento	do	contrato	de	trabalho	(artigos	363º	e	364º	
do Código e artigos 301º a 307º da Lei nº 35/2004); o regime 
da resolução do contrato de trabalho por parte do trabalha-
dor com fundamento na falta de pagamento pontual da retri-
buição (artigo 308º da Lei nº 35/2004) deverá ser integrado 
na parte correspondente do capítulo da cessação do contrato 
de trabalho, e o regime da suspensão de execuções (artigos 
310º a 314º da Lei nº 35/2004) deverá ser integrado na regu-
lamentação do Código;

	 •	 Associações	sindicais,	cujo	regime	do	Código	deverá	integrar	
os artigos 397º, 398º e 400º a 403º da Lei nº 35/2004;

	 •	 Comissões	de	trabalhadores	(artigos	461º	a	470º	do	Código	e	
artigos 328º a 364º da Lei nº 35/2004);
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 •	 Participação	na	elaboração	da	legislação	do	trabalho	(artigos	
524º a 530º do Código e artigo 405º da Lei nº 35/2004);

	 •	 Relativamente	ao	regime	da	segurança,	higiene	e	saúde	no	tra-
balho e dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, as 
normas fundamentais deverão constar do Código do Trabalho; 
a restante regulamentação constará de legislação específica, 
a qual conterá também o regime da protecção do património 
genético dos artigos 41º a 65º da Lei nº 35/2004.

 4.9. Deverão ser integrados em leis específicas:

	 •	 O	regime	do	trabalho	no	domicílio	(artigos	14º	a	26º	da	Lei	
nº 35/2004);

	 •	 Os	regimes	do	trabalho	marítimo	e	do	transporte	rodoviário;
	 •	 O	regime	do	conselho	de	empresa	europeu	(artigos	471º	a	

474º do Código e artigos 365º a 395º da Lei nº 35/2004);
	 •	 O	regime	do	Fundo	de	Garantia	Salarial	(artigos	316º	a	325º	

da Lei nº 35/2004);
	 •	 O	regime	sobre	segurança,	higiene	e	saúde	no	trabalho,	aciden-

tes de trabalho e doenças profissionais constante das disposi-
ções do Código (artigos 272º a 312º) que não sejam integradas 
neste como normas fundamentais, bem como as normas da 
Lei nº 35/2004 sobre segurança, higiene e saúde no trabalho 
(artigos 212º a 278º) e sobre protecção do património gené-
tico (artigos 41º a 65º); ainda, os regimes das actividades proi-
bidas ou condicionadas a trabalhadora grávida, puérpera ou 
lactante (artigos 84º a 98º da Lei nº 35/2004) e da protecção 
do trabalho de menor (artigos 116º a 126º da Lei nº 35/2004);

	 •	 O	regime	da	arbitragem	obrigatória,	bem	como	a	arbitragem	
para definição de serviços mínimos, na parte não integrada 
no Código do Trabalho (artigos 569º e 599º do Código e arti-
gos 407º a 449º da Lei nº 35/2004).

 4.10. Na medida em que não possam ser integrados em legislação pró-
pria, deverão ser integrados em diploma de regulamentação do 
Código do Trabalho os seguintes regimes da Lei nº 35/2004 ou 
do Código:

	 •	 Participação	de	menor	em	espectáculos	ou	outra	actividade	
cultural, artística ou publicitária (artigos 138º a 146º da Lei 
nº 35/2004);
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	 •	 Período	de	funcionamento	(artigo	176º	da	Lei	nº	35/2004);
	 •	 Verificação	de	doenças	(artigos	191º	a	201º	e	206º	da	Lei	nº	

35/2004);
	 •	 Quadros	de	pessoal	e	balanço	social	(artigos	452º	a	464º	da	Lei	

nº 35/2004), relatório anual de Segurança, Higiene e Saúde 
no Trabalho e Relatório Anual de Formação;

	 •	 Estatuto	de	trabalhador-estudante,	na	parte	referente	à	fre-
quência de estabelecimento de ensino (artigos 148º/2, b), 155º 
e 156º da Lei nº 35/2004);

	 •	 Regimes	de	segurança	social	em	situações	reguladas	na	legis-
lação do trabalho;

	 •	 Subsídios	em	caso	de	faltas	ou	licenças	no	âmbito	da	protec-
ção da maternidade ou paternidade (artigos 103º a 106º da Lei 
nº 35/2004);

	 •	 Efeitos	de	licenças	na	taxa	de	formação	da	pensão	de	invali-
dez ou velhice (artigo 50º, nº 3 do Código);

	 •	 Inscrição	na	segurança	social	de	trabalhador	menor	(artigo	
53º/4 do Código);

	 •	 Pré-reforma	(artigos	357º/2	e	362º	do	Código);
	 •	 Segurança	social	e	seguro	de	acidentes	de	trabalho	de	tra-

balhador temporário (artigo 41º da Lei nº 19/2007, de 22 de 
Maio);

	 •	 Prestações	de	desemprego	em	caso	de	suspensão	de	contrato	
de trabalho por falta de pagamento pontual da retribuição 
(artigos 306º e 315º da Lei nº 35/2004);

	 •	 Contribuições	para	a	segurança	social	em	caso	de	sanção	dis-
ciplinar de suspensão do trabalho com perda de retribuição 
(artigo 370º, nº 2 do Código do Trabalho).

 4.11.  No Código do Trabalho e nas leis específicas, a tipificação de con-
tra- ordenações e a respectiva classificação quanto ao grau de gra-
vidade, bem como a tipificação de ilícitos criminais, devem ser 
colocadas imediatamente a seguir aos preceitos a que se referem;

 4.12.  No Código do Trabalho, deverão ser ainda adoptadas as seguin-
tes alterações:

	 •	 Na	secção	relativa	aos	“Sujeitos”,	deverá	haver	uma	subsec-
ção que agrupe os artigos referentes a tipos de empresas e 
a pluralidade de empregadores e aos poderes do emprega-
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dor, de direcção e de elaboração de regulamentos internos de 
empresa, bem como a referência ao poder disciplinar, perma-
necendo o desenvolvimento do regime deste último no mesmo 
lugar sistemático do Código.

	 •	 A	Secção	sobre	o	“Objecto”	deverá	integrar,	além	dos	artigos	
111º a 113º, os artigos 151º (funções desempenhadas pelo tra-
balhador), 313º e 314º, sobre a mobilidade funcional; o artigo 
149º, sobre deveres gerais do empregador em matéria de con-
ciliação da actividade profissional com a vida familiar e de 
cumprimento das normas sobre segurança, higiene e saúde 
no trabalho, deverá ser integrado no artigo 120º, sobre deveres 
gerais do empregador; o artigo 152º, sobre os efeitos retributi-
vos da alteração das funções desempenhadas pelo trabalhador, 
deverá ser integrado no capítulo sobre a retribuição e outras 
atribuições patrimoniais.

	 •	 O	mesmo	capítulo,	sobre	disposições	gerais	relativas	ao	con-
trato de trabalho, deverá reunir sequencialmente os regimes 
do contrato de trabalho a termo, do trabalho a tempo par-
cial, da comissão de serviço, do teletrabalho e do contrato 
de trabalho temporário, com exclusão, quanto a este último, 
do regime da constituição e licença de empresas de trabalho 
temporário.

	 •	 No	artigo	221º	do	Código	do	Trabalho,	a	redacção	do	nº	3	deve	
passar a abranger o contrato cuja duração não seja superior 
a 12 meses, além daquele que cesse no ano civil subsequente 
ao da admissão.

	 •	 No	nº	4	do	artigo	315º,	a	norma	sobre	indemnização	para	que	
se remete deve passar a ser a do artigo 401º.

	 •	 No	capítulo	da	cessação	do	contrato	de	trabalho,	deverão	reu-
nir-se as normas sobre a fundamentação e o procedimento 
de cada uma das modalidades de despedimento por parte do 
empregador; a subsecção sobre a ilicitude do despedimento 
deverá manter-se íntegra.

	 •	 Referir,	entre	as	estruturas	de	representação	colectiva	dos	tra-
balhadores, os representantes dos trabalhadores para a segu-
rança, higiene e saúde no trabalho; esta inclusão dispensa a 
repetição da quase totalidade dos artigos 280º a 289º da Lei 
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nº 35/2004, sobre a protecção dos representantes dos traba-
lhadores para a segurança, higiene e saúde no trabalho, na 
medida em que seja igual ao regime geral de protecção dos 
membros de estruturas de representação colectiva dos traba-
lhadores, dos artigos 454º a 460º do Código;

	 •	 Incorporar	os	regimes	das	associações	sindicais	(artigos	475º	
a 505º) e das associações de empregadores (artigos 506º a 
523º) em capítulo unitário, aplicando a umas e outras as mes-
mas normas sempre que os regimes sejam iguais, mantendo as 
especificidades do regime das associações sindicais no que se 
refere a direito de tendência, cobrança da quotização sindical 
e actividade sindical na empresa;

 4.13. No contexto da simplificação e desburocratização das relações 
entre trabalhadores, empregadores e a Administração, devem ser 
adoptadas as seguintes medidas:

	 •	 Incluir	no	Código	do	Trabalho	a	disposição,	actualmente	cons-
tante do estatuto da IGT, sobre a obrigatoriedade de comu-
nicação do início de actividade da empresa, bem como da 
alteração dos elementos dela constante, a qual deixará de se 
referir à identificação do director, mas acrescentará o número 
da apólice de seguro de acidentes de trabalho;

	 •	 Melhoria	do	acesso	à	 informação	por	parte	dos	Parceiros	
Sociais no quadro da ACT;

	 •	 No	regime	de	participação	de	menor	em	espectáculo	ou	outra	
actividade artística ou publicitária, prever um regime simpli-
ficado de autorização no caso de actividades de curta duração;

	 •	 A	mudança	do	trabalhador	para	categoria	inferior	só	deve	
carecer de autorização pelo serviço com competência inspec-
tiva do ministério responsável pela área laboral no caso de 
determinar diminuição da retribuição;

	 •	 O	regulamento	interno	de	empresa	deixa	de	estar	sujeito	a	
registo e depósito pelo serviço com competência inspectiva 
do ministério responsável pela área laboral, sendo suficiente 
o seu envio ao referido serviço;

	 •	 Em	matéria	de	registo	do	tempo	de	trabalho,	prever	que	o	
mesmo deve conter a indicação das horas de início e de termo 
do tempo de trabalho, bem como das interrupções ou interva-
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los que nele não se compreendam, por forma a permitir apu-
rar o número de horas de trabalho prestadas por trabalhador, 
por dia e por semana; o trabalhador que preste trabalho no 
exterior da empresa deve visar o registo nos mesmos termos 
do registo de trabalho suplementar; o empregador deve man-
ter o registo dos tempos de trabalho durante cinco anos;

	 •	 A	acta	de	negociação	para	a	aplicação	do	regime	de	redu-
ção temporária do período normal de trabalho ou suspensão 
do contrato de trabalho em situações de crise empresarial é 
enviada ao serviço competente da área da segurança social;

	 •	 Adaptação	da	definição	de	micro,	pequena,	média	e	grande	
empresa, constante do Código do Trabalho e do Sistema Esta-
tístico Nacional, tendo em conta a Recomendação da Comis-
são Europeia, de 6 de Maio de 2003;

	 •	 Recepção	por	meio	informático	do	Relatório	Anual	da	activi-
dade de segurança, higiene e saúde no trabalho, do Relatório 
anual da formação, do Mapa de quadro de pessoal e Balanço 
Social;

	 •	 O	mapa	do	Quadro	de	Pessoal	passa	a	ser	obrigatório	para	
todos os trabalhadores e prestadores de serviço;

	 •	 Adaptar	o	conteúdo	dos	modelos	de	inquérito	de	forma	a	limi-
tar-se às matérias não existentes em outras fontes de dados, 
nomeadamente no Balanço Social;

	 •	 Disponibilizar	formulários	on-line	destinados	à	comunica-
ção da admissão de trabalhadores menores, a comunicação 
da utilização de agentes biológicos, físicos ou químicos proi-
bidos, a comunicação do início de actividades em que sejam 
utilizados, pela primeira vez, agentes biológicos, físicos ou 
químicos susceptíveis de implicar riscos para o património 
genético, a comunicação por médico do trabalho de casos de 
cancro resultantes da exposição a um agente biológico, físico 
ou químico susceptível de implicar riscos para o património 
genético, a comunicação por parte de serviços externos de 
segurança, higiene e saúde no trabalho da interrupção ou ces-
sação do seu funcionamento, bem como outros elementos, e 
a comunicação sobre início de actividade da empresa;
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	 •	 Os	formulários	deverão	também	existir	para	o	envio	trimestral	
de informação sobre contratos de trabalho a termo, da relação 
semestral de trabalho suplementar, da cópia do registo dos tra-
balhadores no domicílio e da comunicação da celebração e ces-
sação de contratos de trabalho com trabalhadores estrangeiros;

	 •	 Simplificar	o	processo	de	autorização	de	serviços	externos	de	
segurança, higiene e saúde no trabalho.

5. Combater a precariedade e a segmentação, promover a qualidade 
do emprego
Os Parceiros Sociais e o Governo querem deixar explícito que o combate 
à precariedade ilegal, a redução da precariedade legal e a melhoria da pro-
tecção social dos trabalhadores independentes são objectivos a prosseguir.

O recurso a formas atípicas de emprego, necessário à actividade das 
empresas e ao desenvolvimento da economia, não deve constituir um expe-
diente para contornar a lei e, menos ainda, para tolerar actuações mani-
festamente ilegais.

Por estes motivos os subscritores deste acordo tripartido entendem que 
é necessária a adopção de medidas articuladas e convergentes nos domí-
nios da legislação laboral, das políticas de emprego e da protecção social.

A reforma da legislação laboral deve respeitar os seguintes aspectos:

 5.1. Alterar a presunção legal de existência dum contrato de trabalho 
de modo a permitir o combate eficaz por parte da inspecção do 
trabalho e do sistema judicial aos falsos recibos verdes nos seguin-
tes termos:

  Presume-se a existência de contrato de trabalho quando, na rela-
ção entre a pessoa que presta uma actividade e outra ou outras 
que dela beneficiam, se verifiquem algumas das seguintes carac-
terísticas:

	 •	 A	actividade	seja	realizada	em	local	pertencente	ao	seu	bene-
ficiário ou por ele determinado;

	 •	 Os	equipamentos	e	instrumentos	de	trabalho	utilizados	per-
tençam ao beneficiário da actividade;

	 •	 O	prestador	de	actividade	observe	horas	de	início	e	de	termo	
da prestação, determinadas pelo beneficiário da mesma;
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	 •	 Seja	paga,	com	determinada	periodicidade,	uma	quantia	certa	
ao prestador de actividade, como contrapartida da mesma;

	 •	 O	prestador	de	actividade	desempenhe	funções	de	direcção	
ou chefia na estrutura orgânica da empresa.

 5.2. Criar uma contra-ordenação muito grave para a dissimulação de 
contrato de trabalho (“falsos recibos verdes”):

	 •	 Em	caso	de	reincidência	na	prática	desta	contra-ordenação,	
serão aplicadas as sanções acessórias de publicidade e do 
direito a subsídio ou benefício outorgado por entidades ou 
serviços públicos;

	 •	 Pelo	pagamento	da	coima,	deverão	ser	solidariamente	respon-
sáveis a empresa, bem como o respectivo gerente, administra-
dor ou director e a sociedade que com aquela se encontre em 
relação de participações recíprocas, de domínio ou de grupo, 
nas condições a que se referem, respectivamente, os artigos 
379º/2 e 378º do Código do Trabalho;

	 •		 A	Autoridade	para	as	Condições	de	Trabalho	e	o	serviço	de	
fiscalização da Segurança Social serão competentes para, no 
mesmo procedimento, aplicar as sanções correspondentes às 
infracções de falta de inscrição do trabalhador na segurança 
social e trabalho dissimulado;

 5.3. Limitar a três anos a duração do contrato de trabalho a termo 
certo;

 5.4. Aplicar o limite dos três anos ao conjunto dos contratos a termo 
ou temporários para o mesmo posto de trabalho, ou de prestação 
de serviços para o mesmo objecto, celebrados entre um trabalha-
dor e o mesmo empregador ou empregadores entre os quais exista 
uma relação societária de domínio ou de grupo, sem prejuízo do 
artigo 132º do Código do Trabalho;

 5.5. Limitar a admissibilidade de contratação a termo, no caso de aber-
tura de novos estabelecimentos, aos pertencentes a empresas com 
menos de 750 trabalhadores;

 5.6. Manter a possibilidade de as convenções colectivas de trabalho 
regularem as situações de admissibilidade do contrato de traba-
lho a termo, mas não permitir que elevem o limite da duração 
máxima dos mesmos;
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 5.7. Alterar a noção de contrato de trabalho de modo a explicitar que 
o trabalhador é sempre uma pessoa singular e substituir a refe-
rência à prestação de trabalho sob direcção do empregador pela 
menção de que a actividade seja prestada no âmbito de organi-
zação do empregador;

 5.8. Tornar aplicável ao trabalho economicamente dependente as nor-
mas sobre direitos de personalidade, igualdade e não discrimina-
ção e sobre segurança, higiene e saúde no trabalho;

 5.9. Aplicar à generalidade dos trabalhadores o período experimental 
de 180 dias, mantendo o regime em vigor para pessoal de direcção 
e quadros superiores. Reduzir ou suprimir o período experimen-
tal em função da duração de contratação anterior com a mesma 
entidade, qualquer que seja a modalidade;

 5.10. Manter inalteradas as normas sobre a admissibilidade de contra-
tação a termo incerto e limitar a duração do contrato a seis anos;

 5.11. Considerar que, sem prejuízo do disposto no artº 37º da Lei do 
Trabalho Temporário, é aplicável ao trabalhador temporário após 
60 dias de prestação efectiva de trabalho, o instrumento de regu-
lamentação colectiva aplicável pelo utilizador aos trabalhadores 
que exerçam funções equivalentes na empresa;

 5.12. Simplificar as formalidades de contratação de trabalhador no caso 
de trabalho sazonal agrícola de muita curta duração e eventos 
turísticos de duração igual ou inferior a uma semana (no máximo 
60 dias de trabalho efectivo por ano) por simples comunicação 
da admissão do trabalhador pela entidade empregadora à Segu-
rança Social indicando, designadamente, o trabalho a realizar, a 
duração do mesmo, e a remuneração. A base de incidência con-
tributiva não será inferior a 1 IAS mensal (dividido por dias ou 
por horas);

 5.13. Criar um contrato de trabalho sem termo no qual a prestação do 
trabalho ocorre durante pelo menos metade do ano mas mantém 
o vínculo laboral de contrato sem termo durante todo o período. 
O empregador poderá chamar o trabalhador a prestar trabalho 
com aviso prévio de 20 dias. Durante o período de inactividade, 
o trabalhador terá direito a compensação retributiva correspon-
dente a parte do valor da retribuição, podendo desempenhar outra 
actividade e para efeitos de carreira contributiva serão registadas 
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a compensação retributiva e o valor da diferença da totalidade das 
remunerações auferidas e a retribuição normal (“trabalho inter-
mitente”);

 5.14. Interditar os estágios profissionais extra-curriculares não remu-
nerados;

 5.15. Regular legalmente os estágios obrigatórios para acesso a profis-
sões, para evitar a prática de trabalho dissimulado .

Adaptação da protecção social

 5.16. Redução de 1 ponto percentual na taxa contributiva a cargo da 
entidade empregadora sobre todos os contratos sem termo e 
simultaneamente um aumento de 3 pontos percentuais a cargo da 
entidade empregadora sobre os contratos a termo. Este aumento 
não se aplicará a contratos de trabalho a termo celebrados para 
substituição de trabalhador durante a licença de parentalidade 
ou por baixa por doença, quando esta tiver ultrapassado 90 dias;

 5.17. Cometer às empresas utilizadoras dos serviços de trabalhadores 
abrangidos pelo regime de trabalho independente uma parcela 
de 5 pontos percentuais da taxa contributiva, calculada sobre a 
presunção de rendimento decorrente do regime a vigorar, que 
hoje é totalmente suportada por aqueles trabalhadores;

 5.18.  Simultaneamente, e com o mesmo intuito, o fim da isenção da 
obrigação contributiva para a segurança social relativamente aos 
rendimentos de trabalho independente que acumulem com ren-
dimentos de trabalho dependente, quando os mesmos sejam pres-
tados à mesma empresa ou a empresas que tenham entre si uma 
relação de domínio ou de grupo;

 5.19. Que, atento o âmbito material da protecção garantida aos traba-
lhadores independentes e a desejabilidade da adequação da taxa 
aplicável a estes trabalhadores, para além da redução de 5 pon-
tos percentuais acima referida, a taxa seja reduzida em 2.4 pontos 
percentuais em resultado da análise do actual custo das eventu-
alidades protegidas;

 5.20.  A nova taxa aplicável aos trabalhadores independentes é reduzida 
em 7.4 pontos percentuais e fixada em 24.6 pontos percentuais;

 5.21. Redução da taxa contributiva em 1.45 pontos percentuais, cor-
respondente à dedução da componente da solidariedade laboral, 
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atendendo à debilidade económica que caracteriza a actividade 
agrícola;

 5.22. O abandono do conceito de rendimento ilíquido legalmente ins-
tituído para determinar a base de incidência contributiva dos 
trabalhadores independentes (igualmente com efeitos ao nível 
prestacional), com o intuito de tornar o regime de protecção social 
dos trabalhadores independentes mais justo e equitativo para os 
trabalhadores de menores rendimentos, nos quais se incluem mui-
tas vezes aqueles que há menos tempo iniciaram a sua actividade 
(os mais jovens);

 5.23. A utilização para todos os trabalhadores independentes da pre-
sunção de rendimento tributável equivalente à utilizada para efei-
tos fiscais no regime simplificado, como novo conceito para a base 
de incidência contributiva, de modo a promover a aproximação 
desta ao rendimento efectivo;

 5.24. Eliminação da possibilidade de opção por um escalão sem qual-
quer referência ao rendimento líquido presumido;

  Com estas propostas passa-se, portanto, a presumir que o rendi-
mento líquido (ou efectivo) de todos os prestadores de serviços 
corresponde a 70% do valor dos recibos/facturas emitidos, e o dos 
produtores e comerciantes presume-se que corresponde a 20% 
do valor facturado. E afasta-se, para além disso, a opção por um 
escalão sem inclusão de referência ao rendimento líquido presu-
mido. O posicionamento de cada trabalhador independente, para 
efeitos de determinação da base de incidência, faz-se no mínimo 
no escalão imediatamente anterior ao que resulta do duodécimo 
do rendimento líquido do ano anterior.

  Atenta a consideração dos rendimentos líquidos para efeitos de 
base de incidência, o escalão mínimo é fixado em 1 IAS mensal. 
Excepcionalmente, contudo, para os trabalhadores que apresen-
tem rendimentos  inferiores a 1 IAS admite-se a possibilidade de, 
transitoriamente, optarem por descontar sobre 0,5 IAS.

  A alteração à base de incidência contributiva, agora proposta, será 
concretizada de forma gradual de tal modo que, caso tal ocorra, 
nenhum trabalhador independente aumente mais de 1 escalão 
por ano a sua base de pagamento de contribuições.
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 5.25. Alargar a todos os trabalhadores independentes a protecção social 
no mesmo conjunto de eventualidades através da unificação dos 
regimes de protecção social, passando a existir apenas um regime 
com o âmbito material de protecção que actualmente integra o 
regime de protecção alargado (prestações familiares, doença, 
maternidade, paternidade e adopção, doenças profissionais, inva-
lidez, velhice e morte).

 5.26. Avaliar em sede de Código Contributivo, a adequação da protec-
ção social dos bolseiros, bem como a situação dos estagiários.

Adaptação das políticas de emprego

Apoiar a conversão de trabalho independente em contratos sem termo 
para os trabalhadores em geral:

 5.27.  Reduzir em 50%, até 3 anos, a título excepcional e apenas durante 
6 meses após a entrada em vigor da reforma, as contribuições do 
empregador para a segurança social que resultem da conversão 
de prestação de serviços em regime independente em contratos 
sem termo, para trabalhadores em situações de forte dependên-
cia económica dessa empresa ou grupo empresarial;

  Apoiar a contratação sem termo de jovens, apoiar a conversão de 
trabalho independente ou contratos a termo em contratos sem 
termo e facilitar a transição para a vida activa:

 5.28. Isentar até 3 anos as contribuições do empregador para a segu-
rança social na contratação sem termo de jovens até aos 30 anos 
com ensino secundário completo ou em processo de qualificação, 
mas sujeitando-a, doravante, a que estes não tenham trabalhado 
previamente para a mesma entidade como prestadores de servi-
ços ou como contratados a termo;

 5.29.  Isentar até 3 anos, a título excepcional e apenas durante 6 meses 
após a entrada em vigor da reforma, as contribuições do empre-
gador para a segurança social que resultem da conversão de pres-
tação de serviços em regime independente ou contrato a termo 
em contrato sem termo para jovens até aos 30 anos;

 5.30. Incentivar fiscalmente a contratação sem termo de jovens com 
ensino secundário completo ou em processo de qualificação, 
através da consideração, durante um período máximo de 5 anos, 
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em 150% e até ao limite de 14XRMMG por posto de trabalho 
criado, dos encargos correspondentes à criação líquida do mesmo, 
para a determinação do lucro tributável dos sujeitos passivos do 
IRC e dos sujeitos passivos do IRS com contabilidade organizada 
(medida a manter; medida não acumulável com isenção de T.S.U.).

 5.31. Reforçar o programa de estágios profissionais para jovens (nome-
adamente INOV-JOVEM), comparticipando o estado a respectiva 
bolsa de estágio, de acordo com o tipo de entidade empregadora;

 5.32. Criar um programa de estágios específico para jovens desempre-
gados com qualificação superior em áreas de empregabilidade 
mais reduzida, associando ao estágio na empresa uma compo-
nente prévia de formação de readaptação em áreas relevantes para 
a inovação e a gestão;

 5.33. Criar uma medida específica de apoio ao desenvolvimento de ini-
ciativas empresariais por e para jovens desempregados qualifica-
dos, em sectores de actividade de maior potencial de crescimento, 
designadamente de elevada intensidade tecnológica, através de 
um apoio reembolsável ao investimento;

Facilitar a transição desemprego-emprego, prevenir e combater o 
desemprego de longa duração:

 5.34. Isentar até 3 anos as contribuições do empregador para a segu-
rança social na contratação sem termo de Desempregados de 
Longa Duração, excepto para contratos com a mesma empresa 
ou grupo empresarial onde existia contratação anterior, e redu-
zir o prazo da consideração como DLD para 9 meses;

 5.35. A título excepcional, e apenas durante 6 meses após a entrada em 
vigor da reforma, a isenção referida no número anterior será apli-
cável, nos mesmos termos, a desempregados há mais de 6 meses.

 5.36. Incentivar fiscalmente a contratação sem termo de DLD, atra-
vés da consideração, durante um período máximo de 5 anos, em 
150% e até ao limite de 14XRMMG por posto de trabalho criado, 
dos encargos correspondentes à criação líquida do mesmo, para 
a determinação do lucro tributável dos sujeitos passivos do IRC 
e dos sujeitos passivos do IRS com contabilidade organizada 
(medida a manter; medida não acumulável com isenção de T.S.U.);
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 5.37. Criar uma medida específica de apoio ao desenvolvimento de ini-
ciativas empresarias de âmbito social por e para desempregados, 
através de um apoio reembolsável ao investimento;

 5.38. Difundir o apoio à criação do próprio emprego por beneficiário 
das prestações de desemprego, através da antecipação do paga-
mento das prestações de desemprego a que teria direito, podendo 
ainda beneficiar de um apoio complementar ao investimento;

 5.39. Alargar significativamente os instrumentos de “Micro-crédito” 
– concessão de crédito por uma instituição bancária, sem garan-
tia, até um limite definido – para criação do próprio emprego por 
parte de desempregados;

 5.40. Difundir a medida “rotação emprego-formação”, apoiando a subs-
tituição de trabalhadores por desempregados durante a frequên-
cia de formação ou em situações relacionadas com o domínio da 
conciliação da vida familiar e profissional.

Apoiar a entrada no mercado de trabalho de activos com mais de 55 
anos:

 5.41.  Isentar até 3 anos as contribuições do empregador para a segu-
rança social na contratação sem termo de trabalhadores com 55 
ou mais anos, que estejam há mais de 6 meses na situação de 
desemprego ou sem registo de remunerações, excepto para con-
tratos com empresa ou grupo empresarial onde existia contrata-
ção anterior;

 5.42.  Reduzir em 50% as contribuições do empregador para a segurança 
social na contratação a termo de trabalhadores com 55 ou mais 
anos, que estejam há mais de 6 meses na situação de desemprego 
ou sem registo de remunerações, durante a vigência do contrato, 
excepto para contratos com empresa ou grupo empresarial onde 
existia contratação anterior;

 5.43.  Criar um programa de voluntariado sénior, dirigido à inserção de 
desempregados com 55 ou mais anos em actividades de volunta-
riado, durante um período mínimo, mediante protocolos entre o 
IEFP e entidades promotoras de acções de voluntariado, apoiando 
as mesmas;
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 Apoiar a entrada no mercado de trabalho de públicos desfavorecidos :

 5.44. Isentar até 3 anos as contribuições do empregador para a segu-
rança social na contratação sem termo de beneficiários do ren-
dimento social de inserção, beneficiários de pensão de invalidez, 
ex-toxicodepentes e ex-reclusos, há mais de 6 meses na situação 
de desemprego ou sem registo de remunerações, excepto para 
contratos com empresa ou grupo empresarial onde existia con-
tratação anterior;

 5.45. Reduzir em 50% as contribuições do empregador para a segu-
rança social na contratação a termo de beneficiários do rendi-
mento social de inserção, beneficiários de pensão de invalidez, 
ex-toxicodepentes e ex- reclusos, há mais de 6 meses na situação 
de desemprego ou sem registo de remunerações, excepto para 
contratos com empresa ou grupo empresarial onde existia con-
tratação anterior;

 5.46. Apoiar o desenvolvimento de “Empresas de inserção”, como ins-
trumento de apoio à transição de desempregados de longa dura-
ção e pessoas em situação de particular desfavorecimento, através 
do exercício de uma actividade profissional em contexto apoiado;

 5.47.  Apresentar, com vista a debate em sede de concertação social, um 
conjunto de medidas para reforçar as políticas activas para pes-
soas com deficiência;

Promover novas modalidades de aproximação progressiva ao emprego 
no âmbito da activação das políticas públicas:

 5.48. Criar o “Contrato de Actividade Social” de forma a apoiar a inser-
ção temporária de desempregados subsidiados em actividades 
de natureza social, reforçando os direitos dos desempregados e a 
transparência do instrumento, em substituição dos POC’s;

 5.49. Criar o “Contrato Emprego-Inserção”, apoiando a inserção tem-
porária de beneficiários do RSI em actividades de natureza social, 
reforçando os direitos dos cidadãos e a transparência do instru-
mento.

Os Parceiros Sociais e o Governo consideram que as actividades desen-
volvidas pelas empresas do sector do turismo encerram particularidades 
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que justificam a necessidade de desenvolvimentos legislativos específicos 
posteriores, a iniciar a breve prazo, tendo em vista a melhoria da compe-
titividade, a promoção do emprego de qualidade e a qualificação dos tra-
balhadores do sector.

Tendo em consideração que o sector da Restauração, no seguimento 
implementação das diversas medidas do presente, justifica um acompanha-
mento específico, os Parceiros Sociais e o Governo acordam na criação de 
um Grupo de Trabalho composto pela Confederação do Turismo e pelos 
Ministérios da Economia, Finanças e Trabalho, tendo em vista o desen-
volvimento de medidas tendentes à modernização, à melhoria da compe-
titividade e da qualificação dos recursos humanos do sector.

Os Parceiros Sociais e o Governo concordaram ainda acompanhar regu-
larmente a execução deste acordo no âmbito dos trabalhos da Comissão 
Permanente de Concertação Social, nomeadamente quanto à evolução da 
contratação precária.
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Acordo Tripartido para a Competitividade e Emprego

I. Introdução
Na sequência da Resolução de Conselho de Ministros nº 101-B/2010, de 27 
de Dezembro de 2010, o Governo e os parceiros sociais no quadro da CPCS, 
encetaram um diálogo de forma a garantir que, a par da redução do défice 
orçamental em percentagem do PIB, sejam criadas as condições para uma 
recuperação forte e duradoura do crescimento económico, multiplicando 
as oportunidades para o investimento, para a criação de emprego e manu-
tenção e melhoria da sua qualidade. 

Para além das suas debilidades estruturais internas, Portugal enfrenta 
igualmente as consequências económicas e sociais de uma grave crise 
mundial. A actual situação exige esforços coordenados para uma resposta 
adequada a nível nacional e europeu, tanto no combate aos problemas 
estruturais que estiveram na origem da crise como na resolução dos dese-
quilíbrios das contas externas e da crise da dívida soberana, que conduzi-
ram a um nível extremamente elevado do custo do financiamento externo.

O nosso país está neste momento confrontado com uma necessidade 
de redução do défice que não pode apenas passar por redução de despe-
sas ou aumento de impostos, mas também por uma grande exigência em 
termos de justiça social e de maior geração de receitas, induzida por um 
maior nível de actividade económica. 

Portugal, assim, precisa de aumentar a competitividade das empresas e 
de combater o desemprego, do qual resultam impactos sociais e económi-
cos muito negativos, em especial nos grupos dos jovens, das mulheres, dos 
trabalhadores mais idosos e dos trabalhadores com menos qualificações.



110

ACORDOS DE CONCERTAÇÃO SOCIAL

Por isso, o Governo e parceiros sociais subscritores, CAP – Confede-
ração dos Agricultores de Portugal, CCP – Confederação do Comércio e 
Serviços de Portugal, CIP – Confederação Empresarial de Portugal, CTP 
– Confederação do Turismo Português e UGT – União Geral de Traba-
lhadores, consideram fundamental o reforço do diálogo social a todos os 
níveis e a celebração de um Acordo Tripartido para a Competitividade e o 
Emprego que vise o aumento acelerado da produtividade e da competiti-
vidade empresarial, o crescimento económico – social e ambientalmente 
sustentável -, a redução do desemprego e a criação de empregos sustentá-
veis de maior qualidade e com potenciais adequados de desenvolvimento 
no futuro.

Ao longo dos anos, Portugal tem implementado uma série de reformas 
estruturais, muitas delas resultantes de acordos tripartidos, celebrados em 
sede de concertação social e que têm desempenhado um papel importante 
para a modernização económica e social do país, bem como para a conver-
gência com as economias mais avançadas da Europa. 

De salientar na área da competitividade e do empregoos acordos relati-
vos às relações laborais, políticas de emprego e protecção social, o reforço 
da sustentabilidade financeira da segurança social, o aumento extraordi-
nário do salário mínimo nacional no período de 2006 a 2011, a reforma da 
formação profissional, bem como as reformas de 2006 e 2010 do regime 
jurídico da protecção no desemprego. 

É neste quadro que o Governo e os Parceiros Sociais com assento na 
Comissão Permanente de Concertação Social vêm desenvolvendo um diá-
logo social tripartido, que se intensificou no início de Janeiro de 2011, e do 
qual resultou a Declaração Conjunta sobre um Acordo Tripartido para a 
Competitividade e Emprego, subscrito pelo Governo, CCP – Confedera-
ção do Comércio e Serviços de Portugal, CIP – Confederação Empresarial 
de Portugal, CTP – Confederação do Turismo Português e UGT – União 
Geral de Trabalhadores, em 9 Março 2011.

O Governo e os Parceiros Sociais subscritores entendem que deve haver 
um diálogo social e político mais forte para atingir os objectivos referidos 
e um quadro estrito de respeito pelos compromissos assumidos.

O presente acordo, para além de um conjunto de compromissos quanto 
ao futuro, abrange três domínios principais das medidas constantes da já 
citada Resolução do Conselho de Ministros nº 101-B/2010, de 27 de Dezem-
bro de 2010: a promoção da competitividade, a reorganização e melhoria 
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das políticas activas de emprego e modificações pontuais no enquadra-
mento regulador das relações laborais.

II. Promoção da competitividade
O reforço da competitividade da economia portuguesa constitui não ape-
nas condição para um crescimento económico dinâmico e sustentado, 
capaz de suportar ganhos de bem-estar e melhorias sustentadas na quali-
dade de vida dos trabalhadores, mas concorre, igualmente, para o sucesso 
do esforço de consolidação orçamental em curso. 

É neste âmbito que, para além do compromisso com a concretização 
célere das medidas constantes da Iniciativa para a Competitividade e 
Emprego, o Governo e os Parceiros Sociais se comprometem a trabalhar 
num conjunto de domínios críticos para a competitividade e o crescimento 
económico que emergiram das discussões em sede de concertação social. 
Trata-se de dar um impulso à promoção da competitividade da Economia, 
aprofundando o esforço de modernização, a resposta a bloqueios estrutu-
rais de crescimento económico e o estímulo ao investimento produtivo em 
sectores estratégicos, que sejam promotores de emprego.

Destacam-se 12 áreas centrais de atuação:

1. Reforçar as Exportações e a Internacionalização
Na actual conjuntura o sector exportador deve assumir-se como alavanca 
central do crescimento económico, beneficiando do crescente dinamismo 
e recuperação da procura externa. Enquanto sector estratégico tem mere-
cido, e deve continuar a merecer, atenção prioritária no domínio das polí-
ticas públicas destacando-se: 

 a) Melhoria do acesso ao financiamento através, designadamente, de 
fundos comunitários e seguros e linhas de crédito com participa-
ção de garantia mútua; 

 b) Simplificação e aceleração de procedimentos e redução de encar-
gos administrativos (SIMPLEX exportações); 

 c) Renovação e melhoria dos apoios à promoção externa, à inovação 
e à qualificação de quadros (INOV- Export);

 d) Aumento do número de países com convenções para evitar a dupla 
tributação e assegurar a aplicação plena e efectiva das convenções 
que estão em vigor;
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 e) Redução de custos de contexto e eliminação de estrangulamentos e 
ineficiências de mercado associados às actividades dos principais sec-
tores e empresas exportadoras, nomeadamente em matéria de trans-
portes, procedimentos administrativos e quebras na cadeia de valor; 

 f) Valorização das exportações de serviços e adaptação das políticas 
públicas às suas especificidades, tendo em vista o reforço do seu 
contributo para a dinâmica do sector exportador de bens;

 g) Adequar a composição do Conselho para a Promoção da Internacio-
nalização de modo a que o mesmo reflicta a importância dos vários 
sectores, nomeadamente dos serviços, para a internacionalização 
da economia portuguesa.

2. Aumentar a resposta nacional à procura interna
É entendimento dos signatários que a dinâmica do sector exportador deve 
ser prosseguida e ampliada.

Mas é também partilhada a importância do reforço da actividade eco-
nómica nacional dirigida à satisfação do mercado interno, assegurando o 
aumento do contributo para a redução do endividamento externo. A com-
petitividade das empresas portuguesas no mercado nacional é determinante 
para assegurar a escala necessária para melhor competirem no exterior ou 
para iniciarem uma actividade exportadora. Destaca-se, neste domínio: 

 a) A necessidade de eliminação de obstáculos injustificados em matéria 
de procura pública, nomeadamente, critérios, prazos ou condições 
de acesso e fornecimento de bens e serviços comprovadamente dis-
criminatórios do tecido económico nacional, incentivando a coope-
ração entre as PME portuguesas, com vista ao necessário aumento 
de escala que lhes permita concorrer competitivamente a concur-
sos públicos; 

 b) Promover o aumento da incorporação nacional, na produção dirigida 
ao mercado interno e aos sectores exportadores, nomeadamente 
através  do apoio a investimentos competitivos com as importações. 

3. Valorizar os sectores agrícola, agroindustrial e indústrias de base 
florestal
Os sectores agrícolas e agro-industrial são importantes para atenuar o 
endividamento externo da nossa Economia e a  relação deficitária das nos-
sas trocas com o exterior.
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Igualmente central é o sector florestal, onde Portugal detém evidentes 
vantagens competitivas e actores de projecção mundial.

Neste âmbito, assumem-se como relevantes: 

 a) A importância das relações produção-distribuição, destacando-
-se favoravelmente os trabalhos em curso, e a desenvolver, entre os 
diversos agentes envolvidos, no sentido do reforço da competitivi-
dade do sector dos bens alimentares e das bebidas com actividade 
dirigida ao mercado nacional; 

 b) Trabalhar, no âmbito do sector florestal, em soluções adequadas e 
convergentes ao nível governativo que contribuam para o aumento 
de escala, melhoria da competitividade e para uma maior incorpo-
ração de valor nacional;

 c) O Governo compromete-se em criar instrumentos que dinamizem 
o escoamento de produtos da pequena agricultura, em especial a 
criação de mercados de proximidade em parceria com as Autar-
quias;

 d) Implementação, logo que viabilizada pela Comissão Europeia, da 
rotulagem dos produtos agrícolas com a indicação da respectiva 
origem;

 e) O Governo estimulará e apoiará a criação de estruturas, nomea-
damente associativas, que promovam o acesso aos mercados e o 
aumento das exportações de produtos agro-alimentares; 

 f) O Governo compromete-se a criar condições efectivas para o cum-
primento dos regulamentos comunitários no pagamento das ajudas 
directas, permitindo cumprir prazos de pagamento regulamenta-
res, antecipando-os sempre que a União Europeia o autorize, e a 
melhoria de todo o dispositivo normativo e legislativo, comprome-
tendo-se ainda, a implementar a partir de 1 de Janeiro de 2012 o 
novo Sistema de Seguros Agrícolas na sequência do Despacho nº 
2842/2010 de 12 de Fevereiro. Será ainda mantida a Electricidade 
Verde para 2011, nas mesmas condições de 2010 e de acordo com 
as disponibilidades orçamentais; 

 g) O Governo compromete-se a reforçar a linha de crédito de apoio à 
agricultura em 50 M€, com carência de capital e amortização a seis 
anos e com bonificação de juros entre 80 a 100%, de acordo com a 
avaliação de risco, respeitando as regras comunitárias em vigor rela-
tivas aos auxílios de Estado. É ainda reaberta a linha de crédito para 
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apoio ao sector das pescas, no montante de 20 M€, por um prazo 
de cinco anos e com taxas bonificadas entre 90 a 100%. Para além 
destas linhas de crédito, será promovido o alargamento de CAEs 
elegíveis do sector da transformação de produtos agrícolas, pecu-
ários, de produtos de pesca e aquicultura na linha de crédito PME 
INVEST VII a criar;

 h) O Governo suspenderá a cobrança da taxa de recursos hídricos aos 
agricultores durante o ano de 2011.

 i) Desenvolver politicas de Desenvolvimento Rural e Local que valo-
rizem os recursos endógenos, de forma a promover a coesão regio-
nal do território e prevenir a desertificação do interior.

4. Combater a Economia Informal
A economia informal é desde há muito referida como um forte constran-
gimento à competitividade e a um desenvolvimento mais sustentado.

O Combate à Economia informal, à evasão fiscal e à fraude fiscal e adu-
aneira, afigura-se essencial numa perspectiva de consolidação orçamental 
e de eficácia e justiça do sistema fiscal, mas, acima de tudo, na vertente da 
competitividade do tecido empresarial, no sentido em que promove práti-
cas concorrenciais leais, incluindo entre produtos portugueses e importa-
dos, e ganhos de eficiência e de produtividade pela eliminação de efeitos 
distorcedores.

A importância desta área de actuação das políticas públicas justifica, 
num primeiro momento, que se implemente um conjunto de medidas, em 
particular na esfera da administração fiscal e alfandegária e do controlo 
da entrada de produtos em território nacional, que produzam avanços e 
ganhos significativos nestes domínios. 

Neste âmbito destaca-se como essencial: 

 a) O aprofundamento da coordenação e cruzamento de dados entre 
serviços da administração fiscal e instituições da segurança social, 
bem como com outros serviços inspectivos; 

 b) O alargamento do universo de empresas abrangidas pela obrigato-
riedade da certificação de software de facturação, nos termos pre-
vistos pela Portaria 363/2010 de 23 Junho; 

 c)  Adopção da factura obrigatória, entre empresas e junto do consu-
midor final, em todos os sectores, sem prejuízo da salvaguarda das 
situações em que não seja exequível a sua adopção; 



ACORDOS DE CONCERTAÇÃO SOCIAL

115

 d) O reforço da componente internacional da fiscalidade através de 
acordos sobre troca de informações em matéria fiscal; 

 e) O reforço do controlo e fiscalização da entrada de produtos em ter-
ritório nacional, garantindo uma concorrência leal com os produ-
tos nacionais, mas, igualmente, reforçando a fiscalização ao longo 
das cadeias de subcontratação, de facturação e externalização de 
serviços.

5. Estimular a reabilitação urbana e aumentar a oferta para arren-
damento
O estímulo ao sector da construção na vertente da reabilitação urbana 
constitui uma aposta estratégica para a recuperação do emprego, redina-
mização da fileira da construção, com grande importância na economia 
nacional, regeneração das cidades e envolventes urbanas, com repercus-
sões importantes na qualidade de vida das populações e na atractividade da 
oferta turística, o que deve ser desenvolvido em colaboração com a ANMP.

Atendendo ao facto de uma parte do investimento em reabilitação 
urbana se destinar ao mercado de arrendamento, e tendo em conta as 
crescentes preocupações com o endividamento das famílias e as restri-
ções ao crédito bancário, surge, de forma complementar, a necessidade de 
dar sinais de confiança ao mercado para que este funcione melhor e com 
oferta capaz de responder à intensificação da procura.

Com vista à promoção de actividade económica conexa com obras 
de reabilitação e conservação, bem como à dinamização do mercado de 
arrendamento, está prevista a implementação de um conjunto de medi-
das, nomeadamente: 

 a) A apresentação de uma iniciativa legislativa que visa: i) simplificar 
procedimentos e processos administrativos, aumentando a celeri-
dade na aprovação e realização de projectos de reabilitação urbana, 
reduzindo o risco e condicionamentos que oneram excessivamente 
estes investimentos; ii) definir um novo procedimento para a reso-
lução mais célere de conflitos decorrentes do incumprimento do 
contrato de arrendamento, salvaguardando os direitos dos senho-
rios e dos arrendatários, bem como situações de vulnerabilidade 
social (já aprovado na generalidade em Conselho de Ministros);

 b) Articular investimento público, em espaços públicos e edificado 
público, com investimento privado, nomeadamente através da dina-
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mização de áreas de reabilitação urbana e coordenando investimen-
tos apoiados pelos fundos do QREN; 

 c) Apoiar o financiamento de obras de reabilitação urbana, de inicia-
tiva pública e privada, por via de estímulos financeiros e fiscais; 

 d) Apoiar as empresas da fileira da construção para tirarem partido 
das oportunidades de mercado que se abrem, nomeadamente ao 
nível do mercado externo;

 e) Apoiar especificamente a modernização do comércio e serviços 
em áreas de reabilitação urbana, assim como as infra-estruturas do 
sector do turismo, tendo em conta o papel absolutamente central 
que detêm na valorização económica e social dos espaços urbanos, 
mediante programa coordenado a nível nacional e estruturado de 
acordo com uma filosofia de urbanismo comercial; 

 f) Avaliar o impacto da legislação sobre arrendamento urbano nos 
sectores comercial e industrial.

6. Acelerar a execução do QREN, do PRODER e do PROMAR
O estabelecimento de metas ambiciosas para a execução do QREN – 40% de 
execução financeira até ao final de 2011 -, mantendo critérios elevados de exi-
gência e qualidade do investimento, é condição para uma mais rápida recupera-
ção económica mas igualmente para a transformação estrutural que permitirá 
colocar a Economia nacional num patamar mais forte de competitividade.

É importante, igualmente, como factor de apoio à Economia e à moder-
nização da agricultura e das pescas, assegurar as condições à boa execu-
ção quer do PRODER, quer do PROMAR, tendo em vista atingir, no final 
de 2011, 42% de execução. Para esta taxa de execução o Governo compro-
mete-se a libertar os fundos necessários durante o ano de 2011, de forma 
a concretizar o previsto na Lei do Orçamento de Estado para o corrente 
ano (Lei nº 55-A/2010, de 31 de Dezembro) e que prevê o reforço do orça-
mento do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pes-
cas para a execução do Programa PRODER, até ao montante de 50 ME, 
conforme o ponto 10 do Quadro de alterações e transferências orçamen-
tais a que se refere o seu artigo 7º. 

7. Reforçar a qualificação e a capacidade técnica das empresas
O aumento da competitividade das empresas e a criação de emprego quali-
ficado exige não só o investimento continuado na qualificação dos recursos 
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humanos, mas também uma atenção especial aos mecanismos de transi-
ção entre qualificação e emprego. É fundamental a adequação das quali-
ficações às necessidades técnicas das empresas, nomeadamente em áreas 
específicas como a gestão, a produção, a comercialização, a distribuição e 
o acesso à inovação, sem esquecer a concretização do objectivo de refor-
çar e desenvolver as competências dos empresários.

O reforço da qualificação e da capacidade técnica das empresas é espe-
cialmente relevante para as PME, devendo medidas como os estágios pro-
fissionais, o papel das associações ,, a aproximação a centros de investigação 
e tecnológicos, a formação continua e os centros de formação de gestão 
protocolar, ter um papel importante neste domínio.

Será igualmente potenciado o investimento na elevação da competiti-
vidade das PME, direccionando uma parte significativa dos apoios públi-
cos para investimento de base imaterial, no qual se inscreve o reforço das 
qualificações e competências dos trabalhadores, que melhore o desem-
penho organizacional das empresas e da qualidade do serviço prestado, 
visando privilegiar critérios de competitividade assentes no valor acres-
centado criado. Em particular, deverão ser incentivados projectos colec-
tivos, visando promover formatar e monitorar os avanços em matéria de 
qualidade do desempenho das PME. 

O Governo aprovará , até ao final do primeiro semestre de 2011, medidas 
concretas, incluindo ao nível da gestão de recursos humanos e mantendo 
o volume de emprego das empresas, que permitam reforçar a qualifica-
ção e a capacidade técnica das empresas, nomeadamente através do alar-
gamento nestes casos do acesso ao subsídio de desemprego por parte dos 
trabalhadores substituídos por trabalhadores permanentes;

8. Prosseguir a redução de custos de contexto
A redução dos custos de contexto constitui uma preocupação permanente 
na medida em que condicionam a competitividade do tecido empresarial 
e a atractividade de Portugal enquanto destino de investimento. 

A importância estrutural deste tema, impõe que se prossiga o trabalho 
que tem vindo a ser desenvolvido, aprofundando a aplicação das seguin-
tes medidas:

 a) Criação de novos «Balcões do Empreendedor» com vista à promo-
ção do empreendedorismo;
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 b) Implementação do «Licenciamento Zero» com vista à redução da 
carga burocrática associada à actividade económica, e os encargos 
administrativos para as empresas;

 c) Redução do capital social mínimo para constituição de uma empresa 
para o montante de um euro;

 d) Compromisso com a revisão dos mecanismos de formação de preços 
da energia, nomeadamente electricidade e gás natural, incluindo 
os custos de transporte, com vista à criação de um quadro nacional 
mais competitivo; 

 e) Promover ganhos de eficiência nos domínios da logística e trans-
portes, em particular dos portos, em estreita articulação com os 
parceiros sociais;

 f) Compromisso de promoção de debate com a ANMP sobre a fixação 
de um quadro enquadrador das taxas municipais. 

9. Apoiar o financiamento e a capitalização das empresas
Permanece no topo das prioridades das políticas públicas a garantia e 
reforço das condições de financiamento para a Economia portuguesa, 
tanto numa perspectiva de curto-prazo, orientadas para a resolução de 
constrangimentos mais imediatos de liquidez, como numa perspectiva de 
médio-longo prazo de forma a suportar a elevação dos níveis de investi-
mento produtivo e de modernização económica e estrutural. Destaca-se, 
em particular, a necessidade de apoiar activamente a alteração do modelo 
de financiamento de uma parte importante das empresas portuguesas – 
excessivamente assente no crédito bancário/recurso ao capital alheio -, 
promovendo iniciativas de reforço dos capitais próprios, nomeadamente 
através do acesso ao mercado de capitais e aos vários instrumentos de 
capital de risco.

Em simultâneo, deverá ser assegurado o financiamento, mediante 
linha(s) de crédito especifica(s), a micro e pequenas empresas e a novos 
empreendedores, que promovam projectos inovadores, cujos critérios de 
concessão assentem no mérito dos investimentos a realizar e no seu con-
tributo para melhorar o desempenho e a sustentabilidade das empresas. 

 a) Negociar a disponibilização de linhas de financiamento especificas 
às empresas nacionais, em particular PME’s, nomeadamente junto 
do Banco Europeu de Investimentos, tendo em vista minorar as 
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actuais dificuldades de acesso e disponibilização de ‘funding’ pelas 
instituições financeiras;

 b) Promover e apoiar o desenvolvimento de fundos específicos de capi-
talização de empresas, tendo em vista apoiar o reforço de capitais 
próprios e a evolução para um modelo de financiamento do sector 
económico menos dependente de capitais alheios;

 c) Intensificar os trabalhos de promoção do acesso das PME’s ao mer-
cado de capitais, especificamente ao AlterNext, desenvolvendo com 
as associações empresariais as varias iniciativas necessárias;

 d) Manter, e desenvolver, linhas de credito especificas para apoiar a 
contrapartida das empresas no acesso aos apoios do QREN.

10. Iniciar os trabalhos em Concertação Social sobre o Sistema de 
Justiça e Competitividade da Economia
Tendo em atenção a importância das questões da Justiça na promoção da 
competitividade e da resposta mais rápida da justiça laboral, os signatários 
decidem iniciar um debate em sede de concertação social, com a partici-
pação do Ministério da Justiça de forma a identificar as medidas legislati-
vas e outras que concorram para esse objectivo.

11. Boas Praticas Comerciais
Constituição de um Grupo de Trabalho de Boas Praticas Comerciais com 
representantes dos sectores do comércio, da indústria e da agricultura, 
com o objectivo de avaliar e promover as relações entre a produção e dis-
tribuição.

12. Reestruturações no Sector Empresarial do Estado 
Nos Programas de Estabilidade e Crescimento, o Governo tem fixado 
metas e assumido compromissos para a reestruturação do Sector Empre-
sarial do Estado. 

Estas reestruturações poderão alcançar os seus objectivos se, além do 
respeito pelas obrigações decorrentes da lei quanto ao diálogo sobre as 
reestruturações, houver um diálogo profícuo com os interessados, nome-
adamente as organizações representativas dos trabalhadores das empresas. 

Neste quadro, o Governo e os subscritores assumem o compromisso 
de dinamizar o diálogo social entre as Administrações das Empresas e as 
Organizações Sindicais.
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III. Reduzir o desemprego e reforçar as políticas activas de emprego
A redução do desemprego exige que, a par de medidas que fomentem um 
maior crescimento económico e consequentemente a criação de emprego, 
se tomem igualmente medidas susceptíveis de aumentar a competitividade 
das empresas e de potenciar a empregabilidade e a qualificação/requali-
ficação dos trabalhadores, em particular daqueles que se apresentam em 
situação de maior vulnerabilidade de integração no mercado de trabalho.

O nível de desemprego, especialmente preocupante entre as mulheres, 
os jovens, os trabalhadores mais idosos, os menos qualificados, ou aque-
les cujas qualificações já não se enquadram no mercado de trabalho, tem 
vindo a traduzir-se na persistência do desemprego de longa duração, obri-
gando a que seja colocado um maior enfoque na activação e no reforço da 
empregabilidade destes grupos particularmente afectados. 

Reduzir a segmentação do mercado de trabalho, criar novos postos de 
trabalho e promover empregos de qualidade são preocupações transver-
sais, subjacentes ao conjunto de medidas agora acordadas.

Nesta área o Governo e os Parceiros Sociais acordam na implementa-
ção das seguintes medidas:

1. Melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços públicos de emprego
O Governo e os Parceiros Sociais consideram que os serviços públicos 
desempenham um papel fundamental para a implementação das medi-
das de políticas activas de emprego fundamentais para melhorar a actual 
situação. 

Assim, os serviços públicos de emprego reforçarão as medidas e os meios 
necessários para aumentar a capacidade de resposta aos desempregados e 
às empresas, nomeadamente visando assegurar um melhor ajustamento 
entre a oferta e a procura de emprego:

 a) O aumento do número de “entrevistas acompanhadas” a ofertas de 
emprego, para 50.000 por ano;

 b) A diminuição dos prazos de decisão das candidaturas;
 c) A celebração de protocolos com as associações empresariais e sindi-

cais, nomeadamente nos sectores onde se verifica uma maior desa-
dequação entre a oferta e a procura de emprego;

 d) A definição, até ao final do 1º semestre de 2011, de um quadro ade-
quado de relação do número de desempregados com os técnicos de 
emprego e uma melhor responsabilidade destes na colocação;
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 e) Estudar a existência de bolsas de desempregados de longa duração 
por técnico de emprego.

2. Facilitar a contratação e transição de jovens e de desempregados 
para o mercado de trabalho
O Governo e os parceiros sociais consideram prioritário desenvolver medi-
das que facilitem a contratação e o processo de transição dos jovens e de 
desempregados para o mercado de trabalho, nomeadamente através do 
reforço dos estágios profissionais, da manutenção dos apoios excepcionais 
à contratação e da implementação de um programa de requalificação de 
jovens licenciados em áreas de baixa empregabilidade.

Serão executadas as seguintes medidas:

 a) Realização de 50.000 estágios profissionais, sendo os estagiários 
integrados no regime geral de segurança social dos trabalhadores 
por conta de outrem, sem acréscimo de custos para as entidades 
acolhedoras, assegurando-lhes, assim, a protecção nas eventualida-
des de doença, maternidade, desemprego, invalidez, velhice, morte 
e doenças profissionais;

 b) Compilação, num único diploma, das disposições relativas às diver-
sas tipologias de programas de estágios que, anteriormente, se 
encontravam dispersas em termos legais; redução da tipologia de 
entidades a ser utilizada para efeitos de diferenciação das taxas de 
comparticipação das bolsas de estágio, nomeadamente, nos seguin-
tes três grupos: entidades sem fins lucrativos e microempresas; 
pequenas e médias empresas; e grandes empresas;

 c) revisão dos estágios INOV, cujas regras devem ser similares às refe-
ridas no número anterior, sem prejuízo das suas especificidades;

 d) Apoios à contratação de jovens pelas empresas, podendo estas bene-
ficiar de um incentivo fiscal à contratação ou, em alternativa, uma 
redução temporária e regressiva do pagamento da taxa contributiva 
para a Segurança Social relativa à contratação permanente de jovens 
(redução de 100% da TSU no primeiro ano; 90% no segundo ano; 
e 80% no terceiro e último ano, com excepção das micro empresas 
em que a redução é de 100% durante os três primeiros anos). Atra-
vés desta medida preconiza-se uma optimização dos apoios exis-
tentes, assegurando-se a não acumulação de benefícios para um 
mesmo posto de trabalho;
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 e) Requalificação de 5.000 jovens licenciados desempregados, através 
de um programa de parceria entre os serviços públicos de emprego, 
as instituições do ensino superior (universitário e politécnico) e as 
empresas e as associações sindicais e empresariais, propiciando a 
estes jovens novas oportunidades de formação, através de uma for-
mação complementar qualificante mais adequada às necessidades 
do mercado de trabalho;

 f) Reforço da empregabilidade e activação dos desempregados de 
longa duração e de outros públicos desfavorecidos, através da manu-
tenção de um regime excepcional de apoio à contratação, de está-
gios profissionais para a população em idade adulta que obtenha 
novas qualificações, da implementação de um programa de compe-
tências básicas e do reforço dos Contratos Emprego-Inserção (CEI 
e CEI+);

 g) Regime de apoio à contratação de desempregados com idade igual 
ou superior aos 35 anos, que se encontrem em situação de desem-
prego há 12 ou mais meses, consubstanciado numa redução tem-
porária e regressiva do pagamento da taxa contributiva para a 
Segurança Social em caso de contratação permanente, (redução 
de 100% da TSU no primeiro ano; 90% no segundo ano; e 80% no 
terceiro e último ano, com excepção das micro empresas em que 
a redução é de 100% durante os três primeiros anos) com possibi-
lidade de acumulação com o pagamento de um apoio financeiro 
directo (majorado no caso do desempregado pertencer a um público 
desfavorecido – beneficiários do rendimento social de inserção , ex-
-toxicodependentes e ex-reclusos);

 h) Apoio à contratação a termo de desempregados de longa duração 
com 40 ou mais anos de idade e de desempregados pertencentes aos 
públicos desfavorecidos por via da redução da TSU (50% de redu-
ção da TSU a cargo da entidade empregadora por um período de 
dois anos), possibilitando que para esses postos de trabalho, caso 
sejam convertidos em contratos sem termo, haja acumulação com 
50% do apoio à contratação sem termo, logo que esta se verifique, 
ou seja, passando a acumular com redução de 50% da TSU no pri-
meiro ano; 45% no segundo ano e 40% no terceiro ano, com excep-
ção das micro empresas, em que a acumulação é sempre com 50% 
durante os três anos);
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 i) Ao longo de 2011, encaminhamento para Centros Novas Oportu-
nidades de 200 mil desempregados com habilitações inferiores ao 
ensino secundário, inserção de 115 mil desempregados de longa 
duração em medidas de emprego e formação profissional e coloca-
ção em ofertas de emprego e de 10 mil beneficiários do rendimento 
social de inserção num programa de competências básicas e garan-
tia de integração em modalidades de formação do sistema nacional 
de qualificações de 30% dos abrangidos;

 j) Constituição de uma comissão formada por representantes do 
governo e dos parceiros sociais para avaliar as condições do possível 
alargamento do mecanismo de intervenção previsto nos Contratos 
Emprego-Inserção (CEI e CEI+) ao desenvolvimento de activida-
des de responsabilidade social, trabalho socialmente útil ou tarefas 
que visem a integração profissional de públicos desfavorecidos, que 
sejam promovidas por entidades privadas;

 k) Promover o combate aos falsos estágios não remunerados ou outras 
situações que configurem violação do quadro legal; 

 l) Tendo presente as medidas vigentes de redução da precariedade, 
apreciar, até ao final do primeiro trimestre de 2011, o actual qua-
dro dos contratos a prazo, visando responder melhor às necessi-
dades temporárias de adaptação à mudança originadas pela crise, 
prevendo um regime transitório pelo qual, até 2013, e mantendo a 
duração máxima de três anos prevista na lei, possam ser feitas mais 
duas renovações, sendo a primeira nunca inferior a seis meses e a 
segunda de duração não inferior ao computo da duração anterior do 
contrato, no caso do total dos meses ser inferior a 18 meses, esten-
dendo nos restantes casos até aos 3 anos. 

3. Apostar nas qualificações
O Governo e os Parceiros Sociais acordam que o reforço das qualifica-
ções da população será, nomeadamente, prosseguido através das seguin-
tes medidas:

 a) Criação de um sistema de certificação profissional, com revisão do 
regime de RVCC profissional;;

 b) Definir uma rede de Centros de Novas Oportunidades, vocacionada 
para a certificação profissional, em particular ligada aos Centros de 



124

ACORDOS DE CONCERTAÇÃO SOCIAL

Formação de Gestão Protocolar com interacção entre as respecti-
vas valências; 

 c) Criação de um sistema de regulação de acesso às profissões (SRAP) 
baseado nas qualificações e no sistema de certificação profissional 
e com a participação dos parceiros sociais; 

 d) Constituição de um grupo de trabalho tripartido, visando a defi-
nição de 100 profissões estratégicas para a economia do futuro e 
para a reconversão dos activos, bem como o ajustamento do sistema 
às necessidades do mercado de trabalho e a requalificação/recon-
versão profissional de 20.000 desempregados para essas profissões 
estratégicas;

 e) Ajustamento dos planos de actividades e orçamentos dos centros 
protocolares, em função desta medida, sem prejuízo daqueles pla-
nos de actividades e orçamentos que estão em curso, articulando-os 
com indicadores de empregabilidade, nos casos em que desenvol-
vam acções de formação inicial, dos níveis de execução de forma-
ção contínua, que deve constituir a base da sua actividade, e ainda 
face à participação nas acções relativas à reclassificação de 20.000 
desempregados para as profissões estratégicas, em moldes a definir 
com os parceiros sociais.

4. Promover o empreendedorismo e a criação do próprio emprego
O Governo e os Parceiros Sociais acordam na implementação de uma estra-
tégia de dinamização do empreendedorismo e de apoio à criação do pró-
prio emprego, assente nas seguintes medidas:

 a) Reforço das linhas de crédito destinadas à criação do próprio emprego 
e à criação de micro empresas (MICROINVEST e INVEST+) e imple-
mentação do Programa Nacional de Microcrédito;

 b) Aprovação de um sistema nacional de certificação do artesanato e 
criação de programas específicos de apoio ao artesanato, incluindo 
o apoio à formação de artesãos, à criação de micro empresas e de 
apoio à comercialização, e, apoio ao empreendedorismo feminino 
e jovem;

 c) Dinamização de programas de apoio técnico à constituição de uma 
rede de microempresas de suporte às empresas do sector exporta-
dor, entendido este como todas as actividades que geram captação 
de receitas vindas do exterior;
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 d) Desenvolvimento de iniciativas que permitam distinguir e finan-
ciar projectos inovadores, apoiando acções de consultoria e de for-
mação profissional necessárias à sua realização;

 e) Aprovar, até ao final do 1º semestre de 2011, uma proposta de regime 
de protecção, na eventualidade de deixarem de exercer involun-
tariamente a respectiva actividade, para os órgãos estatutários de 
pessoas colectivas e trabalhadores independentes que exerçam acti-
vidade empresarial.

 IV. Melhorar o funcionamento do mercado de trabalho: potenciar o 
sistema regulador das relações laborais  
O enquadramento legislativo das relações laborais, recentemente revisto 
em profundidade, está a produzir um conjunto de efeitos positivos quer 
diretamente, quer em consequência do aumento do espaço da autonomia 
coletiva dos parceiros sociais que a revisão de 2009 do Código do Traba-
lho veio aumentar, conduzindo gradualmente à renovação da agenda e do 
conteúdo das convenções colectivas de trabalho.

No entanto, a situação de crise veio adicionar dificuldades ao normal 
desenvolvimento dos processos de negociação colectiva. 

Neste contexto, é indispensável potenciar as virtualidades que o enqua-
dramento normativo oferece, propiciar a manutenção do impulso de reno-
vação dos conteúdos negociais, e implementar metodologias que permitam 
avaliar com regularidade os resultados obtidos, os factores mais positivos e 
as insuficiências, quer das políticas públicas, quer da rede de normas con-
tratuais colectivas concebidas e produzidas pelas organizações empresa-
riais e sindicais através da negociação colectiva.

Nesse quadro, alguns ajustamentos, em áreas específicas, podem contri-
buir para esse desenvolvimento, tanto em termos tripartidos como biparti-
dos, o que, por sua vez, ajudará a promover a competitividade empresarial 
e, por essa via, a criação de mais e melhor emprego, a sustentabilidade das 
empresas, salvaguardando empregos viáveis, e a melhorar as possibilida-
des dos trabalhadores conciliarem a sua vida profissional e a sua vida pes-
soal e familiar.

Assim, o Governo e os Parceiros Sociais entendem que há vantagem na 
adoção de medidas destinadas a dinamizar a negociação coletiva, na revi-
são do regime jurídico das compensações em caso de cessação do contrato 
de trabalho e, no desenvolvimento das possibilidades de aplicar o regime 
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jurídico da redução ou suspensão da laboração em situação de crise empre-
sarial. Tais medidas, nos casos em que conduzem a alterações pontuais da 
legislação laboral, serão introduzidas através de uma proposta especifica 
de carácter transitório, a ponderar futuramente, no quadro da revisão do 
Código do Trabalho.

1. Dinamização da negociação colectiva de trabalho
A Contratação Colectiva é um instrumento fundamental de regulamenta-
ção das relações de trabalho e de regulação económica e social, sendo de 
interesse mútuo para as empresas e os trabalhadores. Tem, por esse facto, 
um impacto muito significativo sobre a competitividade e o emprego, pro-
movendo a concorrência leal e melhores condições para a adaptação das 
empresas à mudança e para a melhoria da qualidade do emprego.

Efectivamente, é da articulação entre a concertação social e uma negocia-
ção colectiva renovada que depende o desenvolvimento de um sistema de rela-
ções laborais adequado, quer ao desenvolvimento sustentável das empresas, 
por via da competitividade, quer à promoção da equidade e justiça sociais, da 
cidadania no trabalho e de melhores condições de vida e de trabalho. 

A dinamização da negociação coletiva implica ainda que as decisões 
sobre algumas matérias sejam adoptadas a níveis tão próximos dos desti-
natários quanto possível, o que permite uma regulação socioeconómica 
mais ajustada e, assim, mais eficiente, no quadro da legitimidade e auto-
nomia das organizações intervenientes. 

Em Portugal predominam as micro e pequenas empresas, pelo que, 
para se manter uma elevada taxa de cobertura da contratação colectiva 
de trabalho, as convenções colectivas de trabalho sectoriais terão de con-
tinuar a desempenhar um importante papel no âmbito da regulamenta-
ção colectiva de trabalho. 

A experiência de outros países europeus mostra, porém, que é possí-
vel conciliar o predomínio da contratação colectiva de trabalho sectorial 
com a descentralização, quer directa quer de alguns domínios especifica-
dos ao nível sectorial para, descentralizadamente, terem desenvolvimento. 
Esta forma de descentralização organizada pressupõe a possibilidade de 
os interlocutores sociais preverem, a nível sectorial, que determinadas 
matérias possam ser reguladas a nível empresarial, assim como os termos 
e as condições para que tal se verifique, mantendo embora em vigor, no 
restante, a convenção coletiva de trabalho sectorial.
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Permite ainda que a negociação coletiva ao nível da empresa acompa-
nhe e promova a aceleração do desenvolvimento, a esse nível, de domínios 
como os relativos às mobilidades ou novas formas de organização do tempo 
de trabalho e de organização e divisão do trabalho, entre outras matérias 
muito importantes para o aumento da competitividade empresarial e a 
protecção e promoção do emprego.

Esta medida visa, pois, potenciar que, no âmbito de um instrumento 
de regulamentação coletiva celebrado a nível sectorial, seja possibilitada 
a negociação e desenvolvimento de algumas matérias nele contempladas, 
incluindo por estruturas representativas dos trabalhadores ao nível das 
empresas, considerando as especificidades do sector de actividade em 
causa, a realidade de cada empresa e as necessidades e interesses dos tra-
balhadores que nela trabalham. 

A situação de crise que vivemos exige um reconhecimento e o respeito 
do papel que a negociação colectiva pode e deve desenvolver, sendo neces-
sário garantir um diálogo efectivo entre as partes, que no sector público, 
quer no sector privado. 

Por estas razões, o Governo compromete-se a alterar o quadro legis-
lativo, com vista a garantir as necessárias adaptações à concretização da 
descentralização organizada e os Parceiros Sociais comprometem-se a 
recomendar aos seus associados que:

 a) Nos contratos coletivos de trabalho sectoriais de que são autores e 
outorgantes, possibilitem a negociação e desenvolvimento das solu-
ções neles constantes, nomeadamente, em domínios como a mobi-
lidade geográfica e funcional e a organização e gestão dos tempos 
de trabalho, por estruturas representativas dos trabalhadores na 
empresa, incluindo as comissões de trabalhadores e as comissões 
sindicais, mediante a definição dos termos e condições em que tal 
se pode verificar;

 b) O acordo que resultar destas negociações deve ser sujeito a proce-
dimento de depósito e a publicação obrigatória no Boletim do Tra-
balho e Emprego;

 c) Além disso, o Governo e os Parceiros Sociais entendem que se deve 
alargar a possibilidade de a associação sindical delegar noutras asso-
ciações sindicais ou em estruturas de representação colectiva de 
trabalhadores na empresa poderes para, relativamente aos seus asso-
ciados, contratar com empresa com, pelo menos, 250 trabalhadores;
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 d) O Governo e os parceiros sociais comprometem-se a dinamizar a 
negociação colectiva no sector privado, incentivando a revisão das 
convenções colectivas, nos termos e prazos nelas previstos;

 e) O Governo e os parceiros sociais comprometem-se a aprofundar a 
contratação colectiva ao nível das entidades empregadoras públi-
cas, bem como a analisar instrumentos inovadores de promoção da 
mobilidade;

 f) O Governo compromete-se a prosseguir a promoção da negocia-
ção na Administração Publica e no Sector Empresarial do Estado, 
independentemente das medidas excepcionais adoptadas no actual 
contexto;

 g) O Governo compromete-se a fazer todas as diligências ao seu 
alcance para apoiar o desenvolvimento da negociação colectiva e 
para promover a efectividade das normas em vigor;

 h) Até ao final do mês de Março 2011, aprovará, após consulta aos par-
ceiros sociais a  criação do  Centro de Relações Laborais, órgão de 
natureza tripartida, com a missão de apoiar o diálogo social, nas 
suas vertentes da informação socioeconómica e da formação de 
negociadores, bem como nas de análise de conteúdos negociais;

 i) O Governo compromete-se, com o objectivo de melhorar a rapi-
dez, eficácia e segurança perante a atuação dos serviços públicos, 
a prosseguir o desenvolvimento de um Simplex legislativo e de des-
burocratização, visando a simplificação dos processos, a sua infor-
matização, a melhoria do acesso à informação, em particular por 
parte dos parceiros sociais, e a normalização de procedimentos; 

 j) O Governo compromete-se a optimizar os recursos na área da 
mediação e conciliação, de modo a garantir o cumprimento dos 
prazos fixados na lei, a melhoria da qualidade do serviço e a pro-
cura de um maior grau de desconcentração das acções.

2. Compensações em caso de despedimento
O Governo e os Parceiros Sociais entendem que, sem alteração do conceito 
de justa causa de despedimento individual, a redução dos custos de rees-
truturação empresarial contribui para promover uma mais rápida moder-
nização e sustentabilidade futura das empresas e estimular a criação de 
novos empregos, pelo que a instituição de um novo modelo de compen-
sação e, quando aplicável idêntico regime, de indemnização em caso de 
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cessação do contrato de trabalho e quando associado a um indispensável 
reforço das garantias de pagamentos de tais compensações aos trabalha-
dores se revelará vantajosa. Este regime aproximar-se-á dos que vigoram 
na generalidade dos Estados membros da União Europeia, e simultanea-
mente garantirá que, independentemente da situação da empresa, o tra-
balhador recebe, pelo menos, uma parte dos montantes a que tem direito 
em virtude da referida cessação. 

Para esse efeito, o Governo compromete-se a aprovar, até final do 1º tri-
mestre de 2011, uma iniciativa legislativa que contemple a entrada simul-
tânea em vigor de medidas que:

 a) Promovam a criação de um mecanismo de financiamento, de base 
empresarial, destinado a garantir o pagamento parcial das com-
pensações ao trabalhador por cessação do contrato de trabalho, 
estabelecendo que este mecanismo de financiamento se aplica aos 
contratos a celebrar após a data da sua entrada em vigor. Este meca-
nismo deverá garantir de imediato 50% das compensações devidas 
em caso de encerramento ou falência da empresa, parte das com-
pensações dos contratos até 3 anos, em função dos cálculos actua-
riais, e suportar 50% da compensação para todos os contratos com 
duração superior a 3 anos. A taxa de financiamento de referência 
será inferior a 1% das remunerações mas variará, em função do perfil 
das entidades empregadoras, no que se refere ao volume anterior de 
cessações por despedimento ou caducidade. Prevê-se que venha a 
ser lançado, ainda em 2011, um concurso público com vista à selec-
ção de uma ou mais entidades gestoras privadas, e ainda a possibi-
lidade de gestão por parte de entidade pública, sendo da opção da 
empresa a selecção da entidade; 

 b) Estabeleça limites aos valores da compensação e indemnização devi-
das ao trabalhador em caso de cessação do contrato de trabalho, 
aplicável aos contratos a celebrar após a data da sua entrada em 
vigor, nos seguintes termos:

 i. Instituir que o trabalhador, em caso de cessação do contrato 
de trabalho, por despedimentos colectivo, extinção do posto 
de trabalho ou inadaptação, terá direito a compensação corres-
pondente a 20 dias de retribuição base e diuturnidades , por 
cada ano completo de antiguidade – resultando o valor diário 
da divisão por 30 daquele quantitativo; Os referidos 20 dias de 
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compensação serão aumentados, até ao limite de 22 dias da retri-
buição base mensal e diuturnidades, nas situações e na exacta 
proporção em que o valor de desconto para a Segurança Social 
ultrapasse a retribuição base e diuturnidades;

 ii. Estabelecer que a compensação terá como limite máximo global 
o valor correspondente a 12 meses de retribuição, não podendo 
o limite máximo mensal ser superior a 20 RMMG; 

 iii. Eliminar a previsão legal de que a compensação não pode ser 
inferior a três meses de retribuição;

 iv. Manter a previsão de que, em caso de fracção de ano, a compen-
sação será calculada proporcionalmente;

 v. Estabelecer idêntica compensação para a cessação dos contratos 
de trabalho a termo;

 vi. O regime referido nos números precedentes, será aplicável, nos 
mesmos termos, aos casos de cessação dos contratos de traba-
lho por morte do empregador, extinção de pessoa colectiva ou 
encerramento de empresa, algumas situações relacionadas com 
a cessação da comissão de serviço por decisão do empregador e 
resolução do contrato de trabalho pelo trabalhador em caso de 
transferência definitiva de local de trabalho que lhe cause pre-
juízo sério.

3. Agilizar os instrumentos de redução temporária dos períodos nor-
mais de trabalho e de suspensão dos contratos de trabalho em situa-
ção de crise empresarial
Decorre do regime jurídico actualmente em vigor que, em situação de 
crise empresarial, o empregador pode reduzir temporariamente os perí-
odos normais de trabalho ou suspender os contratos de trabalho, desde 
que se verifique a indispensabilidade das medidas para assegurar a viabi-
lidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho.

O Governo e os Parceiros Sociais entendem que, na actual situação e 
sem desvirtuar a natureza excepcional do regime, é necessário agilizar a 
legislação relativa à redução e à suspensão dos contratos de trabalho em 
situação de crise empresarial, visto que a experiência demonstrou, tanto 
no nosso país, como nalguns dos nossos parceiros europeus, que este tipo 
de medidas pode constituir alternativa às cessações de contratos de traba-
lho. As principais características do novo regime são as seguintes:  
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 a) Previsão de prazos curtos para efeitos de tomada de decisão da redu-
ção ou suspensão dos contratos de trabalho e agilização do proce-
dimento de prorrogação das medidas, de forma que a respectiva 
renovação não fique condicionada a acordo dos trabalhadores ou 
dos seus representantes;

 b) Inserção do direito à consulta dos documentos contabilísticos e 
financeiros em que a empresa suporta a sua alegação em situação 
de crise empresarial, na apresentação pelo empregador de indica-
dores que reflictam a situação económica ou financeira da empresa 
e apresentação dos mesmos aos representantes dos trabalhadores, 
na fase de comunicações, informações e negociação, bem como à 
administração; operacionalização informática do procedimento, 
que será desencadeado mediante formulário electrónico criado para 
o efeito, no sítio da internet do serviço competente, com o objec-
tivo de levar ao conhecimento deste o início daquele processo; os 
apoios previstos serão prontamente concedidos em caso de prévio 
acordo entre a empresa em apreço e representantes dos trabalha-
dores, quanto às medidas de redução e de suspensão dos contratos 
de trabalho; a administração providencia pelo acompanhamento 
destas medidas;

 c) A empresa deverá ter a sua situação contributiva regularizada 
perante as finanças e a segurança social, ressalvando-se as empre-
sas declaradas em situação económica difícil ou em processo de 
recuperação; 

 d) Uma empresa que recorra às medidas só poderá recorrer, nova-
mente, a qualquer das medidas, decorrido que esteja período de 
tempo equivalente a metade do período anterior de duração efec-
tiva das medidas na empresa, sendo este prazo dispensável mediante 
acordo dos trabalhadores envolvidos ou das suas estruturas repre-
sentativas;

 e) Durante a aplicação das medidas de redução ou de suspensão e 
durante o mês seguinte, se a duração de qualquer das medidas não 
exceder seis meses, ou durante os dois meses seguintes, se a duração 
de qualquer das medidas exceder seis meses, só é possível, por ini-
ciativa do empregador, a cessação de contratos de trabalho a termo 
e a cessação por despedimento por facto imputável ao trabalhador. 
O não cumprimento destes condicionamentos, relativos aos traba-
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lhadores abrangidos pelas medidas de redução ou suspensão, impli-
cará a devolução dos apoios recebidos relativamente ao trabalhador 
que tenha visto cessado o seu contrato;

 f) Quando, durante o período de redução ou suspensão, os traba-
lhadores frequentem cursos de formação profissional adequados 
à finalidade de viabilização da empresa, de manutenção dos pos-
tos de trabalho ou de desenvolvimento da qualificação profissional 
dos trabalhadores que aumente a sua empregabilidade, em confor-
midade com um plano de formação aprovado pelo serviço público 
competente, acrescerá à compensação retributiva, a suportar em 
70% pela Segurança Social e 30% pelo empregador, uma compar-
ticipação assegurada pelo Instituto do Emprego e Formação Pro-
fissional cujo valor corresponde a 30% do Indexante dos Apoios 
Sociais (IAS), dos quais 15% se destinam ao trabalhador e os outros 
15 % ao empregador, sendo que nas restantes situações de redução 
ou suspensão, só não ocorrerá a referida comparticipação de 30% 
a suportar pelo IEFP.

V. Compromissos quanto à agenda futura
O Governo e os Parceiros Sociais subscritores deste Acordo Tripartido 
consideram fundamental o prosseguimento de negociações tripartidas 
e, desde já, assumem os seguintes compromissos quanto à agenda dessas 
negociações:

 1. Prosseguir o diálogo tripartido em sede de Comissão Permanente 
de Concertação Social, não só em torno das medidas da Iniciativa 
para a Competitividade e Emprego, aprovada pela Resolução do 
Conselho de Ministros nº 101-B/2010, de 27 de Dezembro, como 
do acompanhamento da sua execução e ainda de outras reformas 
estruturais aí não incluídas. Serão, designadamente, objeto de apre-
ciação nesta instância:

 a. A avaliação da reforma do subsídio de desemprego no sentido 
do aumento da empregabilidade dos beneficiários, nos termos 
previstos no nº 4 do artigo 84º do Decreto-Lei nº 72/2010, de 
18 Junho, bem como o reforço do papel dos serviços públicos de 
emprego na activação dos beneficiários, até final do primeiro 
semestre de 2011; 
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 b. Avaliar o nível de participação dos parceiros sociais na defini-
ção, acompanhamento e execução das politicas económicas, no 
sentido de anular situações de desigualdade;

 c. Avaliar, ate final do primeiro semestre de 2011, a situação dos 
salários em atraso e o modo de os combater, tanto devido aos 
problemas sociais envolvidos, como à concorrência desleal que 
os mesmos geram;

 d. Avaliação do seguimento dado às medidas constantes do pre-
sente acordo, bem como da Declaração Conjunta até ao final 
de 2011, quanto aos seus impactos na redução da segmentação 
do mercado de trabalho e das suas consequências nas relações 
laborais existentes; 

 e. Identificação de medidas na área da justiça que contribuam para 
o seu melhor funcionamento e eficácia, nomeadamente visando 
a promoção da competitividade da economia, a melhor regula-
ção do mercado de trabalho e um mais fácil e justo acesso por 
parte de empresas e de cidadãos;

 2. Os parceiros sociais comprometem-se a assumir, dinamizar e moni-
torizar a nível de CPCS o cumprimento dos objectivos da Declara-
ção Conjunta e deste Acordo pelos seus associados, particularmente 
a nível da negociação colectiva e do diálogo social a nível de sector 
ou empresa.

 3. O Governo compromete-se a apresentar e discutir em sede de CPCS 
medidas de relevante interesse económico e social, bem como sub-
meter a acordo tripartido qualquer revisão das matérias constantes 
no presente Acordo e Declaração Conjunta.
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Compromisso para o Crescimento, 
Competitividade e Emprego

I. INTRODUÇÃO
No início da presente legislatura, o XIX Governo propôs aos Parceiros 
Sociais encetar uma discussão em sede de concertação social visando a 
possibilidade de um compromisso na área da competitividade, crescimento 
e emprego.

Esta discussão ocorre no quadro de um exigente e substancial processo 
de consolidação orçamental decorrente da implementação das obrigações 
subscritas pelas autoridades portuguesas em conjunto com a Comissão 
Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu, e 
da perceção de como aquele esforço deve ser acompanhado por um ambi-
cioso pacote de medidas tendentes a reforçar o potencial de crescimento 
económico e de criação de emprego no médio e longo prazo. 

Este Compromisso tem presente a necessidade de “garantir que, a par da 
redução do défice orçamental em percentagem do PIB, sejam criadas as condições 
para uma recuperação forte e duradoura do crescimento económico, multiplicando 
as oportunidades para o investimento, para a criação de emprego e manutenção e 
melhoria da sua qualidade”, tendo em conta o estabelecido no Acordo Tri-
partido para a Competitividade e Emprego, subscrito em 22 de março de 
2011 pelo XVIII Governo e pela maioria dos Parceiros Sociais. 

A consolidação orçamental em curso acresce às incertezas sobre a recu-
peração económica da Zona Euro e de outras regiões do globo nos fatores 
que inibem a recuperação da atividade produtiva, bem como das rubri-
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cas da procura agregada. Nesse contexto, torna-se urgente contrariar o 
impacto daqueles elementos no ciclo económico, implementando as medi-
das adequadas não só a mitigar o respetivo impacto na normal capacidade 
operacional das empresas, no consumo e na capacidade exportadora, como 
também a promover um aumento do crescimento potencial no médio e 
longo prazo, alicerçados na recuperação do investimento e da criação de 
emprego, assim como no fomento de um desenvolvimento ambiental, social 
e economicamente sustentável.

Se é certo que, ao longo dos anos, o nosso país – muitas vezes na sequên-
cia de compromissos assumidos no seio da concertação social – soube dar 
passos no sentido da concretização de reformas estruturais absolutamente 
indispensáveis para a sua modernização económica e social e para a con-
vergência com as economias mais avançadas da Europa, a dimensão dos 
desafios que hoje se nos colocam obriga-nos a ser simultaneamente mais 
ambiciosos e mais determinados.

Esses desafios só poderão ser vencidos com um enorme esforço cole-
tivo e uma aposta clara no crescimento da nossa economia, no reforço da 
competitividade das suas empresas, na qualificação dos seus ativos e na 
criação de condições que permitam atacar o flagelo do desemprego e lan-
çar as bases de um modelo de desenvolvimento sustentável gerador de 
empregos de qualidade.

O Governo e os parceiros sociais estão conscientes de que 2012 vai ser 
um ano recessivo, que causará uma contracção da atividade económica e 
um aumento do nível de desemprego. Por isso, importa lançar as bases para 
o relançamento do crescimento económico, de forma a aumentar o nível 
do emprego e melhorar as condições de vida e de trabalho, bem como a 
adoção de medidas que possam minorar o impacto social da crise e que 
contribuam para um maior equilíbrio social e amorteça para muitos as 
dificuldades que agora atravessam.

Urge igualmente reforçar as políticas ativas de emprego que permitam, 
nomeadamente, apoiar os desempregados na sua inserção no mercado 
de trabalho, incentivar a criação e a manutenção de emprego e reforçar a  
qualificação e empregabilidade dos trabalhadores no ativo e dos desem-
pregados.

Revela-se, ainda, imperioso promover políticas de reforço da capaci-
dade de adaptação das empresas portuguesas à mudança, nomeadamente 
através da negociação coletiva.
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Em face do que precede, o Governo e os Parceiros Sociais Subscrito-
res, conscientes da necessidade e importância de que se reveste o diálogo 
social enquanto elemento central do processo de transformação do nosso 
País, acordam no seguinte Compromisso para o Crescimento, Compe-
titividade e Emprego:

II. POLÍTICAS ECONÓMICAS
As Partes subscritoras entendem que a promoção do crescimento econó-
mico e consequente criação de emprego sustentável pressupõe a defini-
ção clara de um conjunto de linhas orientadoras de ação e de medidas que 
contribuam de forma decisiva para o reforço dos fatores de competitivi-
dade da nossa economia.

Nesse sentido, identificam as seguintes linhas orientadoras de ação e 
medidas a promover:

A. Apoio à internacionalização e à captação de investimento 
O crescimento da nossa economia passa inevitavelmente pelo aumento da 
nossa capacidade exportadora e pela renovação do nosso tecido empre-
sarial. O desequilíbrio da nossa balança comercial é um fator recorrente 
de limitação ao nosso saudável desenvolvimento económico para além do 
consequente desequilíbrio ao nível de contas nacionais.

Nesse sentido, entendem as Partes Subscritoras ser necessário proce-
der a uma reestruturação do acompanhamento das questões associadas à 
internacionalização, no sentido de potenciar a eficácia das estratégias de 
internacionalização das empresas portuguesas através da definição das 
seguintes prioridades:

 – Consolidação da ação do Estado no apoio à internacionalização e 
na captação de investimento, com vista ao aproveitamento de siner-
gias entre diferentes organismos públicos e ao reforço da eficácia 
da diplomacia económica;

 – Criação de uma rede de contactos ativa baseada nos portugueses 
expatriados e nas comunidades portuguesas no estrangeiro, que, 
trabalhando em coordenação com a rede de diplomacia económica, 
apoiará a internacionalização das empresas portuguesas e a anga-
riação de investimento;

 – Criação do “Passaporte para a exportação” que permitirá certi-
ficar as PME não exportadoras como empresas com potencial de 
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exportação, dando-lhes assim acesso simplificado a um programa 
de acompanhamento plurianual, integrado e faseado, customizado 
e ligado aos vários instrumentos e sistemas de incentivos, com vista 
a maximizar a capacitação das PME em cada fase do processo de 
internacionalização; 

 – Apoio à internacionalização das empresas, através de uma estratégia 
de diferenciação (via pólos de competitividade/clusters e associações 
sectoriais), no sentido de reforçar o valor acrescentado nacional; 

 – Reforço da participação de Portugal na Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa, valorizando a posição geoestratégica privile-
giada do nosso país na globalização do triângulo América, África e 
Europa, promovendo também o papel de Portugal enquanto “ponte” 
privilegiada na relação entre os países europeus e os países de língua 
portuguesa, assim como com países não europeus com comunida-
des portuguesas de significativa expressão cultural e económica;

 – Desenvolvimento de ações de parceria entre as PMEs e as grandes 
empresas, com vista à internacionalização das empresas nacionais, 
com o envolvimento das associações representativas dos agentes 
económicos; 

 – Criação de um programa de apoio plurianual, integrado, faseado e 
ligado aos vários sistemas de incentivos, que reforce a capacitação 
para a internacionalização das PME;

 – Fomento da participação das empresas portuguesas nos principais 
certames internacionais, como forma de encontrar novos merca-
dos e reforçar mercados existentes, através do reforço das taxas de 
incentivo; 

 – Alargamento da rede de convenções para evitar a dupla tributação, 
eliminando obstáculos de caráter fiscal à circulação de capitais, tec-
nologia e pessoas e contribuindo para a criação de um quadro fiscal 
estável mais favorável à internacionalização das empresas portugue-
sas e à captação de investimento externo e, bem assim, assegurar o 
cumprimento das convenções de dupla tributação em vigor.

Neste contexto, o Governo compromete-se a apresentar aos Parcei-
ros Sociais, para análise e discussão, até ao final do primeiro semestre de 
2012, um documento de trabalho contendo as principais medidas a adotar 
para execução dos objetivos acima definidos e a respetiva calendarização.
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B. Reprogramação Estratégica do QREN e Novas Perspetivas Finan-
ceiras 2014-2020 
Na última década, a economia nacional tem crescido pouco. Há que pro-
mover condições para inverter esta situação, não só através de políticas 
horizontais, como também através da revisão do QREN e dos fundos comu-
nitários. O conteúdo geral deste Compromisso visa, directa ou indirec-
tamente, contribuir para tal reforço, através de medidas direccionadas 
diversas visando o reforço da competitividade da economia nacional. Neste 
quadro, é fundamental:

 − Reorientar os investimentos públicos para áreas que tenham em 
especial atenção o impacto no emprego e na competitividade;

 − Acompanhar os projectos de investimento existentes em sectores 
exportadores e com elevada incorporação de valor em Portugal, 
com vista ao desenvolvimento dos clusters estratégicos nacionais;

 − Rever a legislação aplicável ao investimento, tendo em vista a sua 
simplificação e a transparência dos processos;

i. Reprogramação do QREN
O QREN mobiliza para Portugal cerca de 21,5 mil milhões de Euros de 
Fundos Estruturais da Coesão (FEDER, FSE e Fundo de Coesão) a execu-
tar no período 2007-2015. Importa dinamizar este Quadro no sentido de 
aumentar o seu contributo para responder aos constrangimentos no finan-
ciamento da economia e para potenciar a criação de emprego, a redução 
de disparidades, o investimento e a inovação e, por consequência, a com-
petitividade da economia portuguesa.

Tendo como enquadramento o realinhamento com o Programa de 
Governo e as prioridades europeias, as verbas disponíveis nos fundos 
comunitários devem ser reafectadas no sentido de reforçar as medidas 
de apoio à internacionalização e incrementar as exportações das empre-
sas nacionais, nomeadamente das PME, bem como dinamizar o consumo 
interno e externo de produtos portugueses. A capacidade de competir 
em mercados globais exige que as empresas, quer do mesmo setor quer de 
setores complementares, atuem cada vez mais de forma colaborativa.  Isto 
é, reforçado pelo facto do tecido empresarial ser maioritariamente cons-
tituído por PME. Neste sentido, pretende-se dinamizar os agrupamentos 
complementares de empresas para que, de forma integrada, encontrem 



142

ACORDOS DE CONCERTAÇÃO SOCIAL

soluções capazes de competir em mercados globais, bem como a dinami-
zação de Pólos de Competitividade.

Neste contexto, as Partes Subscritoras entendem ser necessário pro-
ceder a uma reprogramação do QREN que promova uma execução dos 
Programas Operacionais (PO) e permita o efeito reprodutivo das despe-
sas realizadas, a qual deve obedecer aos seguintes princípios:

 ‒ Reforço da coerência financeira global das várias políticas públicas, 
através da simplificação da estrutura dos eixos prioritários e da pro-
gramação, da identificação de elementos de ineficiência e de redun-
dância na programação financeira, da consagração de uma lógica 
de contratualização por objetivos e de um reforço da avaliação do 
impacto dos apoios concedidos (em termos de criação de emprego, 
aumento do conteúdo tecnológico da produção, etc.);

 ‒ Aumento do peso relativo dos incentivos à inovação e à competitivi-
dade direcionadas prioritariamente para micro e PME, em domínios 
como o reforço da ligação entre a Universidade e o Conhecimento, 
por um lado, e os diferentes setores da Economia, por outro, a ace-
leração da internacionalização do tecido empresarial, a promoção 
do empreendedorismo desde os níveis iniciais de escolaridade;

 ‒ Reforço da dotação financeira programada para “Formação Avan-
çada” e “Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social” no PO 
Potencial Humano, incluindo a Formação-Ação, tendo em conta 
as disponibilidades financeiras; 

 ‒ Reprogramação de prioridades no seio dos PO FEDER e Fundo 
de Coesão, por reafectação de montantes afetos, mas não realiza-
dos, em grandes projetos de infraestruturas, acompanhada de um 
aumento generalizado da taxa média de cofinanciamento do inves-
timento público;

 ‒ Reforço e simplificação do acesso aos sistemas de incentivos às 
empresas no PO Fatores de Competitividade e nos PO Regionais 
do Continente;

 ‒ Financiamento de investimentos importantes no país, cofinanciados 
por Fundos da União Europeia (UE), permitindo financiar a con-
trapartida nacional. Nesse sentido, a República Portuguesa e o BEI 
assinaram um contrato de financiamento no valor de 450 milhões 
de euros (a 1ª tranche de um empréstimo já aprovado no valor total 
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de 1 500 milhões de euros, ao abrigo do Empréstimo-Quadro do 
Banco Europeu de Investimento – QREN) para financiar investi-
mentos importantes no país, cofinanciados por fundos da União 
Europeia (UE).

 ‒ Potenciar ao máximo a utilização da 2ª tranche no valor de 1.050 
Milhões de Euros, designadamente através da sua abertura ao finan-
ciamento das empresas que têm operações aprovadas no QREN, 
promovendo um reforço da competitividade e apoiando o relança-
mento da atividade económica, permitindo às empresas o acesso 
ao financiamento em condições favoráveis, quer de prazo quer de 
custos para assegurarem a execução desses projetos.

Consideram ainda as Partes Subscritoras que a preparação e a negocia-
ção do próximo período de programação financeira 2014-2020 deverá ser 
precedida da elaboração de um documento que defina os interesses e prio-
ridades nacionais no quadro da estratégia 2020 para a União Europeia, a 
submeter à análise e discussão em sede de concertação social antes da sua 
apresentação aos órgãos próprios de gestão dos PO e à Comissão Europeia.

Neste contexto, o Governo compromete-se a apresentar aos Parceiros 
Sociais, para análise e discussão, até ao final do primeiro semestre de 2012, 
um primeiro documento de trabalho sobre a matéria.

ii. Programa de Desenvolvimento Rural – PRODER
Tal como os Programas abrangidos pelo QREN, também nos Programas 
tutelados pelo Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento 
do Território (MAMAOT) as Partes Subscritoras concordam com a necessi-
dade de reprogramações em 2012 do Programa de Desenvolvimento Rural 
(PRODER), do Programa Operacional Pesca (PROMAR) e do Programa 
da Rede Rural Nacional (PRRN).

No âmbito do PRODER a reprogramação, já em preparação pelo 
Governo, visa adequar o Programa às novas regras de co-financiamento, 
procurando reforçar as medidas que têm mostrado mais procura por parte 
dos agricultores.

As Partes Subscritoras acordam na apresentação e discussão pública da 
reprogramação do PRODER, apresentação à Comissão Europeia e opera-
cionalização no primeiro trimestre de 2012, para aplicação da nova taxa 
de cofinanciamento desde janeiro 2012.
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No mesmo contexto, entendem o Governo e os Parceiros Sociais indis-
pensável a reprogramação do Programa da Rede Rural Nacional, que alte-
rará a sua taxa de cofinanciamento comunitário para 85%.

No que respeita aos pagamentos no quadro do PRODER, entendem 
as Partes Subscritoras dever-se considerar as características específicas 
deste Projeto para efeitos de flexibilização da regra dos duodécimos, pro-
curando-se encontrar um calendário adequado às exigências do Programa.

No que se refere ao financiamento do Projeto Alqueva, concordam ainda 
as Partes Subscritoras que o Governo empenhar-se-á junto da Comissão 
Europeia, no quadro das reprogramações do QREN e do PRODER, no sen-
tido de obter a transferência do financiamento do referido Projeto para o 
POVT- Programa Operacional Valorização do Território, o que permitiria:

 – Uma libertação de fundos do PRODER para apoio a outras medi-
das, atualmente em overbooking, permitindo a incrementação do 
investimento produtivo; 

 – Uma maior coerência no financiamento, num mesmo programa, das 
redes primária e secundária;

 – Uma contribuição para assegurar a execução dos fundos do POVT, 
atualmente com níveis de execução muito reduzidos.

iii. Programa Operacional Pesca – PROMAR
Também o PROMAR, no contexto da alteração do regulamento comuni-
tário do Fundo Europeu das Pescas, incrementará a sua taxa de cofinan-
ciamento comunitário em 10 pontos percentuais com o acordo das Partes 
Subscritoras.

Adicionalmente, no âmbito do processo de reprogramação em curso, 
serão introduzidos ajustamentos por via da programação entre os Eixos 
para alocar recursos financeiros aos domínios/medidas suscetíveis de gerar 
mais valor, emprego e conhecimento no setor das pescas. 

Nesta perspetiva, consideram o Governo e os Parceiros Sociais ser 
necessário intervir ao nível do incentivo aos investimentos que promo-
vam a eficiência energética, em particular na frota de pesca, e a inovação 
ao nível dos processos e dos produtos.

As decisões de gestão da pesca têm o seu suporte fundamental no 
conhecimento científico, o que determina que este seja um domínio a 
reforçar no âmbito da reprogramação. Para além de suporte imprescindí-
vel a uma efetiva gestão dos recursos, deverá apoiar domínios com cres-
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cimento dinâmico como a aquicultura e a transformação dos produtos da 
pesca onde as carências existentes a este nível funcionam como fatores 
limitantes de um mais expressivo desenvolvimento e competitividade.

No atual contexto de dificuldades económicas e financeiras é funda-
mental apostar em medidas que contribuam para viabilizar e acelerar a 
execução dos projetos de investimento apoiados. A reprogramação con-
siderará, por isso, a afetação de uma parcela da dotação existente a um 
fundo de garantia que apoie os promotores na concretização deste objetivo.

C. Promoção do Empreendedorismo e Inovação 
A inovação e a I&D constituem uma prioridade nacional, tendo em vista 
atingir um grau de sofisticação superior dos produtos e processos, assim 
como uma maior capacidade de resposta a mercados cada vez mais exi-
gentes. 

Reforçar o valor de mercado da investigação obriga-nos a incentivar, 
desde os níveis iniciais de escolaridade, conhecimentos, atitudes e práti-
cas ligadas ao empreendedorismo e à inovação, bem como a estimular o 
trabalho em rede de universidades, centros de investigação, incubadoras 
e empresas, e fomentar a integração de recursos humanos altamente qua-
lificados nas empresas. 

Neste âmbito, as Partes Subscritoras entendem dever definir as seguin-
tes medidas:

 – Criar condições mais favoráveis à participação das empresas por-
tuguesas, especialmente das PME, nos Programas Internacionais 
de I&DT e de Inovação, através de um papel ativo e que vise sal-
vaguardar os interesses do tecido económico nacional, não apenas 
aquando da implementação daqueles Programas, mas também na 
fase de conceção ou revisão dos mesmos;

 – Apoiar as empresas e os investigadores no registo nacional e inter-
nacional de propriedade industrial, nomeadamente no registo e 
licenciamento de patentes;

 – Reforçar as competências internas das PME em inovação através 
de uma melhor utilização de instrumentos específicos já existentes 
no âmbito do QREN/COMPETE – nomeadamente as modalidades 
Núcleos de I&DT e Vales de I&DT e Vales de Inovação – e apoiar 
as empresas nas várias fases de Implementação de um Sistema de 
Gestão de I&D e de Inovação; 



146

ACORDOS DE CONCERTAÇÃO SOCIAL

 – Reforçar políticas de cooperação empresarial e de clustering capa-
zes de ultrapassar as atuais insuficiências de cooperação entre as 
empresas e o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, devendo, 
neste contexto, proceder-se à avaliação das prioridades e do modelo 
de governação dos Pólos de Competitividade e Tecnologia e outros 
Clusters apoiados através da iniciativa Estratégias de Eficiência Cole-
tiva do COMPETE, até ao final do primeiro semestre de 2012;

 – Valorizar e promover os resultados da I&D e da Inovação das empre-
sas junto de grandes compradores e de investidores e dos principais 
mercados internacionais;

 – Reforçar as competências de empreendedorismo, tanto pela via da 
formação de trabalhadores à procura de emprego, como pelo incen-
tivo à integração de competências de empreendedorismo nos cur-
ricula da educação formal desde os níveis iniciais da escolaridade 
até aos níveis secundário e superior;

 – Avaliar o défice de procura de fontes de financiamento além das do 
crédito tradicional, incluindo o recurso ao mercado de capitais e a 
dinamização de redes de business angels;

 – Promover o empreendedorismo qualificado, sobretudo em áreas 
tecnológicas, e avaliar as necessidades de formação de empresários, 
com vista à familiarização com aquelas fontes de financiamento;

 – Incentivar, no ensino básico, o reforço da componente experimen-
tal do ensino (learning by doing);

 – Desenvolver, no ensino secundário profissional, ações de estímulo 
à criação do autoemprego.

Neste contexto, o Governo compromete-se a apresentar aos Parceiros 
Sociais, para análise e discussão, até ao final de 2012, um documento de 
trabalho contendo as principais medidas relativas à execução dos objeti-
vos acima definidos, designadamente um primeiro balanço do programa 
“+E +I, + Empreendedorismo + Inovação”.

D. Reforço do Financiamento às Empresas
As dificuldades de financiamento atuais, plasmadas no substancial agra-
vamento dos prémios de risco implícitos nas taxas de juro, penalizaram 
severamente o acesso das empresas ao crédito bancário para viabilizar as 
suas operações correntes e de investimento. Efetivamente, associado à atual 
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fase do ciclo económico, as condições de crédito encontram-se claramente 
mais restritivas e às empresas colocam-se dificuldades de liquidez que 
importará monitorar, por forma a evitar que empresas economicamente 
viáveis encerrem por dificuldades temporárias a esse nível. Por seu turno, 
importa procurar aperfeiçoar os mecanismos de apoio à consolidação do 
capital, essencial ao crescimento de dimensão média do tecido produtivo e 
pré-condição, na maior parte dos casos, para se atingir uma escala mínima 
de produtividade e de competitividade. 

As iniciativas neste domínio incluem:

 – Dinamização do recurso a fontes de financiamento, indo ao encon-
tro das dificuldades de liquidez para apoiar as empresas nos seus 
processos de crescimento e reestruturação, nomeadamente no con-
texto do diálogo com o setor financeiro, no sentido de promover, 
através deste, linhas de crédito, fundos de capitalização e recapi-
talização e o acesso ao mercado de capitais;

 – Reforma do setor do capital de risco público, reorientando-o para 
empresas portuguesas de elevado potencial, apoiando indústrias 
estratégicas, sobretudo em setores de bens e serviços transacioná-
veis e do Turismo, bem como a sua internacionalização. A medida 
visa apoiar essencialmente PMEs com potencial de inovação e de 
criação de emprego através da criação de um operador único de 
capital de risco público e de uma sociedade de investimento para 
as PMEs, com o objetivo de assegurar a gestão das linhas de finan-
ciamento apoiadas pelo Estado;

 – Utilização intensiva de mecanismos públicos de apoio que, no res-
peito dos limites do regime europeu aplicável aos auxílios de Estado, 
promovam um investimento de qualidade, a redução das disparida-
des de desenvolvimento regional e a criação de postos de trabalho; 

 – Redução dos atrasos de pagamento do Estado aos seus fornecedo-
res, através do estabelecimento de um programa específico com esse 
fim, e criação das condições necessárias para assegurar o respeito 
escrupuloso dos prazos de pagamento legal ou contratualmente 
estabelecidos;

 – Reforço da divulgação e da desburocratização dos instrumentos de 
financiamento disponibilizados pela União Europeia (v.g., fundos, 
empréstimos do BEI ou mecanismos do Fundo Europeu de Inves-
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timento na área do capital de risco) para reforçar a taxa de partici-
pação das empresas portuguesas; 

Nesse sentido, as Partes Subscritoras entendem que devem ser prosse-
guidos os esforços já iniciados, nomeadamente no que se refere a: 

 – Linha de crédito PME crescimento – Destinada a garantir e refor-
çar o acesso ao crédito às empresas economicamente viáveis, esta 
linha tem um valor atual de 1.500 milhões de euros, com vista ao 
reforço da liquidez e capacidade de investimento do tecido empre-
sarial nacional. Do montante total de 1.500 milhões de euros, 250 
milhões destinam-se a operações com micro e pequenas empresas 
e 500 milhões para empresas exportadoras;

 – Alargamento dos prazos de carência de capital nas atuais linhas 
PME Investe, permitindo que empresas economicamente viáveis 
não tenham de fazer reembolso de capital nos 12 meses seguintes 
à aprovação da extensão. Esta medida poderá, no limite, atingir 
um valor de 1.850 milhões de euros, resultantes do total de capital 
previsto reembolsar em linhas PME Investe entre outubro de 2011 
e outubro de 2012, num universo de mais de 50.000 empresas e de 
cerca de 80.000 operações;

 – Aplicação às linhas de crédito específicas de apoio à agricultura 
e às pescas de condições idênticas às das linhas PME Invest, isto é, 
concessão de uma moratória que consistirá no prolongamento, por 
um ano, dos créditos contratados, com isenção de amortização de 
capital, bem como a possibilidade de abrir as Linhas PME Cresci-
mento às atividades agrícolas;

 – Seguros de crédito à exportação – Atualmente verifica-se um 
número crescente de empresas que não conseguem obter seguros 
de crédito à exportação, em particular para mercados emergen-
tes, fora da OCDE, com o objetivo de intensificar a deslocação das 
exportações portuguesas para novos mercados emergentes. Perante 
estas dificuldades, o Governo garante a disponibilidade de linhas de 
seguros de crédito à exportação com garantia do Estado para o ano 
de 2012, quer para os mercados intra OCDE, como extra OCDE. 
Esta medida visa apoiar as necessidades de financiamento sentidas 
por exportadores, direta ou indiretamente, tomando em considera-
ção uma conjuntura que acumula uma evolução de dificuldades de 
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tesouraria crescentes por parte das empresas com atividades deste 
âmbito;

 – Revisão e implementação do sistema de gestão de riscos (Sis-
tema Integrado Contra Aleatoriedades Climáticas – SIPAC), 
tornando-o mais eficiente, criando-se, já em 2012, alternativas de 
apoio alicerçadas nos novos sistemas de seguros de colheita com 
financiamento comunitário no âmbito da Política Agrícola Comum 
(PAC), através das Organizações Comuns de Mercado (OCMs) do 
vinho e das frutas e hortícolas; 

 – Pagamento de dívidas das Administrações Públicas, designa-
damente através da redução do stock de pagamentos em atraso, ao 
longo do tempo, o que conjugado com a melhoria substancial dos 
mecanismos de controlo de compromissos assumidos pelo Estado, 
permitirá evitar de forma sustentada a acumulação de novos paga-
mentos em atraso;

 – Apoio ao investimento produtivo no âmbito do QREN com uma 
linha BEI-IP no valor de 1.000 milhões de euros.

Neste contexto, o Governo compromete-se a apresentar aos Parcei-
ros Sociais, para análise e discussão, até ao final do primeiro semestre de 
2012, um documento de trabalho contendo as principais medidas relati-
vas à concretização dos objetivos acima definidos.

E. Promoção da capacidade nacional de produção e aprofundamento 
do mercado interno 
No atual contexto económico e social, entendem as Partes Subscritoras 
que a valorização dos produtos nacionais e o consequente aumento da 
produção e da competitividade das empresas portuguesas, em particu-
lar as PME, justifica a adoção de medidas que permitam uma crescente 
sensibilização dos consumidores para a promoção da produção nacional.

Nesse sentido, as Partes Subscritoras consideram dever privilegiar-se 
a adoção de medidas com o intuito de:

 – Dinamizar iniciativas de sensibilização de consumidores, empre-
sas e entidades públicas para a qualidade dos produtos de origem 
nacional, no respeito das regras da União Europeia;

 – Promover medidas de estímulo de padrões e práticas de consumo 
mais sustentáveis;
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 – Combater a concorrência comercial desleal de mercados de paí-
ses terceiros, através de uma utilização proactiva dos instrumentos 
europeus de defesa comercial, nomeadamente, medidas antidum-
ping.

Neste contexto, o Governo compromete-se a apresentar aos Parceiros 
Sociais, durante o segundo semestre de 2012, um primeiro balanço do pro-
grama “Portugal Sou Eu”, tendo em vista a definição de eventuais medidas 
de aprofundamento e/ou correção.

F. Apoio à revitalização do tecido empresarial
A deterioração do contexto económico e a “desalavancagem” generali-
zada da Banca veio agravar as fragilidades das empresas, em particular 
das PME, com impacto no aumento da morosidade, dos incumprimentos, 
e do número de insolvências.

De uma forma geral, as empresas nacionais apresentam uma estru-
tura financeira desequilibrada, com elevada dependência de terceiros, 
em particular da Banca, e são deficitárias em capitais próprios, possuindo 
igualmente uma estrutura muitas vezes de cariz familiar e pouco profis-
sionalizada.

Por outro lado, algumas das empresas em dificuldades poderão ser efe-
tivamente recuperadas se puderem beneficiar de:

 ‒ Melhor gestão;
 ‒ Reconfiguração adequada do modelo de negócio;
 ‒ Reestruturação financeira com instrumentos de médio e longo 

prazo e apoio ao fundo de maneio.

Neste contexto, o Governo compromete-se a contribuir para dar novo 
fôlego a projetos empresariais operacionalmente viáveis, mas em que a fun-
ção financeira se encontra desajustada face às condicionantes do mercado 
e do modelo de negócio, permitindo a sua recuperação e assegurando a 
criação de riqueza e a manutenção de postos de trabalho.

Em concreto, as Partes Subscritoras entendem dever intervir, relativa-
mente à recuperação de empresas, nas seguintes áreas: 

 ‒ Reforço dos instrumentos financeiros disponíveis para a capitali-
zação e reestruturação financeira, convenientemente adaptados às 
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necessidades das empresas em processo de recuperação, nomeada-
mente através da criação de um fundo de revitalização de empresas 
a constituir até final de 2012;

 ‒ Agilização da articulação entre as empresas, entidades e instrumen-
tos públicos e o sistema financeiro, com vista a acelerar processos e 
a assegurar o êxito das operações de revitalização;

 ‒ Proceder à revisão do código de insolvência e introduzir as altera-
ções adequadas ao Plano Extrajudicial de Conciliação;

 ‒ Revisão do modelo jurídico dos administradores de insolvência.

G. Redução dos Custos de Contexto 
A redução dos custos de contexto, que há muitos anos vêm condicionando 
o desenvolvimento da economia portuguesa, é um objetivo central parti-
lhado pelas Partes Subscritoras. Nesse sentido, consideram urgente proce-
der a um trabalho de avaliação e análise das situações que possam implicar 
custos de contexto desadequados e que aponte soluções que permitam a 
redução de custos para as empresas:

i. Promoção e Defesa da Concorrência
Promover a rápida adoção e entrada em vigor de um novo diploma de pro-
moção e defesa de concorrência que:

 (i) Favoreça uma política de disseminação de mercados concorren-
ciais, focada na Competitividade, na Confiança e no Investimento, 
em sintonia com as melhores práticas correntes no Espaço Econó-
mico Europeu;

 (ii) Reforce os poderes da Autoridade da Concorrência para combater 
todas as modalidades de cartelização e os abusos de posição domi-
nante e de dependência económica;

 (iii) Incentive as empresas a implementar estratégias competitivas, 
baseadas na inovação e na eficiência;

 (iv) Desenvolva um ambiente que facilite o redimensionamento empre-
sarial através de operações de fusão e de concentração;

 (v) Promova formas de cooperação entre empresas que contribuam para 
a melhoria da produção ou distribuição de bens e serviços e para 
o desenvolvimento técnico ou económico, sem prejuízo da manu-
tenção de condições que assegurem uma efetiva concorrência nos 
mercados;
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 (vi) Promova o interesse público da concorrência, em linha com o impe-
rativo constitucional plasmado no artigo 81º da Constituição da 
República Portuguesa (CRP), visando o desenvolvimento susten-
tável e a proteção dos interesses dos consumidores. 

ii. Melhor legislação e melhor Regulamentação 
A melhoria contínua do ambiente de negócios é essencial para a captação 
de novos investidores e a geração de novos projetos de empresas já estabele-
cidas em Portugal. Muitas empresas e investidores vêem, frequentemente, 
dificultada a sua ação em resultado de legislação e práticas administrativas 
desajustadas às necessidades de uma economia moderna e dinâmica, com 
impacto negativo na geração de riqueza e na criação de emprego.

Nesse contexto, entendem as Partes subscritoras que devem ser ado-
tadas medidas tendentes a:

 ‒ Avaliar os impactos em termos de competitividade, nomeadamente 
sobre as PME, de novas medidas legislativas, através da implemen-
tação do SME Test (teste PME), a exemplo do previsto no Small Busi-
ness Act;

 ‒ Promover uma melhor regulamentação e a simplificação adminis-
trativa e processual, identificando em particular, com a colabora-
ção com dos parceiros sociais e das associações representativas dos 
consumidores, situações de duplicação ou de conflito entre regras 
e procedimentos administrativos e obrigações legais com que cida-
dãos, trabalhadores e empresas se deparam e que urge eliminar;

 ‒ Concluir a alteração do código dos contratos públicos.

H. Reforma da Administração Pública
O aumento do número de trabalhadores afetos ao desempenho das fun-
ções que o Estado assumiu, originaram um crescimento muito significa-
tivo da despesa pública e da carga fiscal, cujo controlo se torna premente. 

A reforma do funcionamento da Administração Pública assenta nos 
seguintes princípios orientadores:

i. Abordagem sobre as funções do Estado: 
A análise deve subordinar-se ao princípio das preferências reveladas, ou 

seja, na verificação das escolhas observadas e da sua coerência com o prin-
cípio de maximização da utilidade, promovendo-se uma reflexão sobre a 
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dimensão e as funções do Estado, de forma transversal à administração cen-
tral, local e regional, incluindo serviços desconcentrados e descentralizados, 
com o objetivo de adequar os mesmos à procura dos cidadãos e às exigên-
cias de qualidade, tendo presentes as reais capacidades financeiras do País. 

Deve ainda ser respeitado o princípio da desburocratização, ou seja, 
orientando o Estado para a prestação de serviços aos cidadãos, simplifi-
cando esta relação pela redução do número de interlocutores e do número 
de intervenções do Estado e reduzindo o número de serviços e estruturas 
de apoio e melhorando os níveis de eficiência e eficácia conformes com 
padrões internacionais. O funcionamento da Administração Pública deve 
acompanhar as novas exigências dos cidadãos na sociedade da informação 
e das empresas na economia do conhecimento, com tónica na racionaliza-
ção e na eficiência dos processos.

Neste quadro considera-se importante:

 – A continuação dos esforços de desburocratização, particularmente 
nas áreas dos licenciamentos, da fiscalidade, da necessidade de 
declarações de outros serviços e das relações com as Autarquias;

 – A desburocratização e a utilização dos meios informáticos nas rela-
ções com os cidadãos (acesso aos serviços públicos na saúde, segu-
rança social, ensino, justiça, autarquias);

 – A forte redução do tempo despendido em atos presenciais;
 – Uma forte aposta no reforço dos níveis de educação e qualificação 

dos jovens, a todos os níveis;
 – Uma aposta clara no reforço da ligação Universidade/Centros de 

Investigação-Empresas, com mobilidade dos quadros envolvidos;
 – O desenvolvimento de um programa de qualificação dos recursos 

humanos na Administração Pública;
 – A promoção do diálogo social e da negociação coletiva na Admi-

nistração Central, Regional e Local.

ii. Abordagem sobre o modelo de governação e de gestão dos 
recursos humanos do Estado: 

As metas de redução de efetivos constantes do PAEF, a atingir por 
movimentos naturais de reforma/aposentação, por outros instrumentos 
já existentes e pelo controlo efetivo de novas admissões, permitirão liber-
tar recursos para implementar políticas remuneratórias mais adequadas 
e competitivas para o universo dos funcionários públicos.
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Deverão ser criadas condições para promover um Estado que dignifi-
que os seus trabalhadores, valorize o seu trabalho, dinamismo e inovação, 
invista na sua capacitação e motivação, avalie e remunere adequadamente 
o seu desempenho por referência a objetivos claros e concretos, criando 
um novo modelo de governação, orientado para resultados e para a res-
ponsabilização individual e colectiva, e que qualifique, dignifique e valo-
rize os recursos humanos do Estado que, com o seu espírito de missão e 
competência, são os responsáveis últimos pela concretização das políticas 
públicas e pelo desempenho da Administração Pública.

I. Reforma da Justiça 
Mudanças efetivas na área da Justiça são incontornáveis para melhorar o 
atual desempenho económico, bem como para aumentar a capacidade de 
atração de investimento estrangeiro e para uma melhor resposta às neces-
sidades dos cidadãos.

Nesse sentido, as Partes subscritoras acordam na necessidade de:

 – Adotar o regime jurídico da mediação pública, recentrando o país 
no grupo que aposta nos meios de resolução alternativa de litígios;

 – Proceder à alteração do regime jurídico aplicável aos julgados de 
paz, facilitando um acesso à justiça mais rápido e com menor custo;

 – Reformar o processo civil, criando um processo de matriz simpli-
ficada que privilegie a decisão substancial das questões objeto do 
litígio em detrimento da forma;

 – Rever o Regime Jurídico da Ação Executiva, de modo a garantir 
um sistema de cobrança rápido e seguro, removendo a própria ação 
executiva sempre que o título seja uma sentença e instituindo um 
processo abreviado célere se a sentença não existir, salvaguardando, 
no entanto, princípios fundamentais, designadamente, o princípio 
do contraditório;

 – Adotar soluções institucionais que facilitem a cobrança de crédi-
tos das empresas, reduzindo a pendência processual em atraso no 
domínio da ação cível, sinalizando e agilizando as ações executivas 
pendentes de tarefas meramente administrativas;

 – Adotar medidas excecionais de jurisdição fiscal, alocando recursos 
adicionais de modo a priorizar processos na área tributária de valor 
superior a um milhão de euros;
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 – Alterar o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, 
criar um Processo Extrajudicial de Recuperação de Devedores em 
Situação Económica Difícil, que atenda à sua situação, e definir 
Princípios Orientadores das Reestruturações Voluntárias Extraju-
diciais, visando não só agilizar os procedimentos, como permitir 
que as empresas possam efetivamente utilizar estas ferramentas 
como mecanismos de recuperação;

 – Alterar o Regulamento das Custas Processuais, simplificando o seu 
modelo, tornando-o percetível e transparente, com particular aten-
ção para a área dos processos laborais; 

 – Elaborar um Plano de Ação para a Justiça na Sociedade da Informa-
ção, modernizando a gestão global do sistema, facilitando a medição 
dos diversos indicadores de gestão, facilitando o acesso aos cida-
dãos, empresas e profissionais do setor. 

O Governo compromete-se a apresentar aos Parceiros Sociais, até ao fim 
do 1º semestre, um documento de trabalho sobre o conteúdo das medidas, 
para discussão, avaliação e acompanhamento.

J. Combate à Fraude e Evasão Fiscal e Contributiva 
O combate à fraude e à evasão fiscal e contributiva é essencial para dimi-
nuir o peso da economia informal em Portugal e, por essa via, contribuir 
para um reforço da justiça tributária.

Tendo presente o Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fis-
cais e Aduaneiras para o período de 2012 a 2014 – recentemente adotado 
– que define as grandes linhas estratégicas de atuação de médio prazo da 
administração tributária e aduaneira, visando atingir progressos significa-
tivos nos níveis de eficácia no combate aos fenómenos de incumprimento 
fiscal e, em especial, aos esquemas de fraude de elevada complexidade e à 
economia informal, as Partes subscritoras consideram fundamental:

 – Aumentar os meios humanos e os recursos destinados à Inspeção 
Tributária, incluindo no plano aduaneiro;

 – Aumentar os recursos destinados à Direção de Serviços de Inves-
tigação da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE) para o combate 
à fraude de elevada complexidade;

 – Reforçar as inspeções e cobrança coerciva baseadas em técnicas de 
gestão de riscos, através do desenvolvimento de novas aplicações 
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informáticas e do acompanhamento dos devedores com maior per-
fil de risco;

 – Intensificar a troca de informações com outros países, nomeada-
mente por via da celebração de convenções internacionais, oti-
mizando e aplicando o cruzamento de informações com outras 
jurisdições tributárias, combatendo transferências para paraísos 
fiscais;

 – Destacar os preços de transferência como área prioritária de inter-
venção, de modo a corrigir operações realizadas entre entidades 
relacionadas e para que os preços de mercado possam ser de facto 
praticados;

 – Promover a utilização mais frequente da cláusula geral e das cláu-
sulas específicas antiabuso, para combater de forma mais eficaz o 
planeamento fiscal mais agressivo;

 – Criar um quadro penal e processual mais exigente para os crimes 
fiscais mais graves, com destaque para os crimes de fraude qualifi-
cada, associação criminosa e burla tributária;

 – Alargar os prazos de prescrição das dívidas tributárias e de caduci-
dade de liquidação sempre que estejam em causa factos tributários 
relacionados com paraísos fiscais;

 – Prevenir o contencioso fiscal através da melhoria dos procedimen-
tos inspetivos e fundamentação das correções, de forma a evitar 
litígios desnecessários com os contribuintes e garantir o respeito 
estrito pelo princípio da legalidade;

 – Implementar nas áreas educativas, desde os ciclos escolares iniciais, 
conteúdos que versem a sensibilização para a prática da cidada-
nia em cumprimento com as regras sociais e económicas vigentes. 
Tais conteúdos deverão tornar-se mais específicos à medida que se 
avança nos ciclos escolares, e servir para naturalizar nos cidadãos 
as boas práticas fiscais e o combate a atitudes de fraude e incum-
primento. 

 – Intensificar o controlo da legalidade das importações.

Neste contexto, o Governo compromete-se a apresentar semestralmente 
aos Parceiros Sociais, para análise e discussão no âmbito da CPCS, um 
documento sobre o ponto de situação da adoção das medidas constantes 
do Plano Estratégico e a evolução da aplicação das medidas nele previstas.
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K. Combate à Economia Informal
A economia informal representa uma perda de receitas para o Estado e 
fomenta a concorrência desleal.

Existe uma economia informal de sobrevivência que interessa acompa-
nhar e avaliar, de modo a que não facilite a existência de economia clan-
destina.

Neste sentido, as Partes Subscritoras acordam envidar todos os esfor-
ços para:

 – Introduzir fatura obrigatória nas transações comerciais, sem pre-
juízo da salvaguarda das situações em que não seja exequível a sua 
adoção;

 – Introduzir um período para a legalização das empresas não regis-
tadas, sem penalizações retroativas;

 – Rever e simplificar o regime fiscal das micro e pequenas empresas;
 – Apresentar um estudo sobre as feiras de venda por grosso e fisca-

lizar as restantes feiras, nomeadamente no que respeita ao paga-
mento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA);

 – Estabelecer metas quantitativas na redução da economia informal 
e paralela.

Neste contexto, o Governo compromete-se a apresentar aos Parceiros 
Sociais, para análise e discussão no âmbito da Comissão Permanente de 
Concertação Social (CPCS), até ao final de 2012, um documento de tra-
balho contendo estas e outras medidas a adotar no âmbito do combate à 
economia informal e a respetiva calendarização.

L. Capacitação e Cooperação das Empresas
As Partes Subscritoras entendem ser fundamental apoiar as empresas a 
enfrentarem os seus problemas e aproveitarem as oportunidades que o 
mercado, sobretudo o externo, oferece. Neste sentido, importa dotar as 
entidades associativas de meios que lhes permitam fomentar a coopera-
ção entre empresas e assegurar a transferência de conhecimento, procu-
rando fornecer às mesmas uma base sólida para enfrentar as dificuldades 
e encontrar o caminho para o crescimento sustentado. Contudo, em todas 
as políticas não poder estar em causa qualquer tipo de discriminação nos 
apoios às associações patronais e sindicais.
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Assim, as Partes Subscritoras acordam:

 – No âmbito da restruturação da iniciativa dos Pólos de Competiti-
vidade e Clusters, através de novos mecanismos de capacitação da 
rede associativa, visando uma maior criação de sinergias e defini-
ção estratégica das respetivas áreas de atuação;

 – Dada a sua importância, o Governo apoiará a capacitação da rede 
associativa e o reforço da sua participação numa estratégia de 
proximidade com as empresas, designadamente no domínio da 
informação quanto aos instrumentos de apoio existentes, ligação 
aos organismos públicos nacionais nos domínios da economia e 
emprego, bem como o reforço da participação na formação con-
sultoria e resolução das questões burocrático legais pendentes;

 – De modo a reforçar a participação da rede associativa na resolução 
de questões burocráticas e legais que têm surgido na gestão dos 
fundos europeus, será criado um Grupo de Trabalho com adequada 
representação dos Parceiros. 

Neste contexto, o Governo compromete-se a apresentar aos Parceiros 
Sociais, para análise e discussão no âmbito da CPCS, até ao final do pri-
meiro semestre de 2012, um documento de trabalho contendo as medidas 
a adotar e a respetiva calendarização.

M. Reforço da Capacidade Técnica das Empresas
Para melhorar a capacidade técnica das empresas aponta-se, nomeada-
mente:

 – O apoio ao reforço dos quadros técnicos das PMEs, articulando 
para o efeito medidas na área da economia, do IEFP e da Segurança 
Social;

 – O reforço do programa de estágios orientado para este efeito;
 – O reforço do programa de qualificação dos quadros de direção.

N. Reestruturação do Setor Empresarial do Estado
O Setor Empresarial do Estado, junto com algumas empresas priva-

das, inclui diversas empresas dos chamados serviços de interesse geral, às 
quais compete assegurar um serviço de qualidade a todos os cidadãos, a 
preço acessível.
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A reestruturação que se pretende efetuar tem que ter em conta a situa-
ção financeira do setor, particularmente na área dos transportes públicos, 
mas também a função social a eles inerente.

Neste quadro considera-se fundamental:

 – Discutir com os Parceiros Sociais o Plano Estratégico dos Trans-
portes;

 – Assegurar uma reestruturação dos setores que minimize os custos 
sociais;

 – Assegurar a devida participação das estruturas representativas dos 
trabalhadores e, em particular, dos sindicatos em todos os proces-
sos que envolvam o emprego e as condições de trabalho.

O. Gestão de Tesouraria 
As Partes Subscritoras entendem dever privilegiar a adoção de medidas 
que apoiem as empresas na resolução das suas dificuldades de tesouraria, 
nomeadamente através de:

 – Desenvolvimento de estudos preparatórios de base para a introdu-
ção, após consultas à Comissão Europeia, de um regime de «IVA de 
caixa», simplificado e com caráter facultativo, destinado às micro-
empresas, nos termos do qual seja permitido a estas empresas entre-
gar o imposto devido ao Estado apenas após o efetivo recebimento 
dessas importâncias dos seus clientes.

 – Introdução de medidas que visem assegurar o cumprimento dos 
prazos de pagamentos a 90 dias, nomeadamente através do Pro-
grama Pagar a Tempo e Horas-PMP e do apuramento e divulgação 
dos Encargos Assumidos e Não Pagos (EANP).

P. Reabilitação Urbana 
Tendo em conta o elevado número de fogos a necessitar de obras e a impor-
tância que o investimento neste setor pode desempenhar no crescimento 
económico e consequente criação de emprego, as Partes Subscritoras acor-
dam na necessidade de eleger a reabilitação urbana como uma prioridade 
da ação dos poderes públicos e reconhecem a importância que, neste con-
texto, poderá desempenhar; 
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 – A criação de um fundo de investimento com capacidade de alavan-
car até 1.000 milhões de investimento, comparticipado pelo fundo 
JESSICA, pelo setor bancário e fundos privados;

 – A criação de instrumentos financeiros que facilitem a concretiza-
ção de projetos de urbanismo comercial, nomeadamente nos cen-
tros históricos das cidades, que articulem a requalificação do espaço 
público com a requalificação e reanimação dos espaços e atividades 
do comércio e serviços.

O Governo compromete-se a apresentar semestralmente aos Parceiros 
Sociais, para análise e discussão no âmbito da CPCS, um documento sobre 
as medidas de concretização dos princípios e orientações constantes do 
presente Compromisso.

Q. Promoção das Atividades Económicas 
1. Agricultura
− Setor Agrícola, Agroalimentar, Florestal e do Mar
A adequada utilização dos fundos europeus e de outros instrumentos de 
política da UE para a agricultura e pescas – a par da dinamização dos ins-
trumentos de apoio e financiamento nacionais – é essencial para a com-
petitividade do setor agrícola.

Entendem, assim, as Partes subscritoras ser urgente, no atual quadro 
de restrições orçamentais, maximizar a utilização dos fundos europeus 
disponíveis até 2013, e iniciar desde já a negociação e conceção dos futu-
ros regimes de apoio (pagamentos diretos e desenvolvimento rural) que, 
após 2013, permitam uma maior competitividade e sustentabilidade do 
setor agrícola nacional.

Neste contexto, as Partes Subscritoras consideram fundamental:

 – Dinamizar, em estreita articulação com as entidades representati-
vas, a celebração de acordos interprofissionais e a adoção de outras 
medidas tendentes a reforçar a capacidade negocial do setor agrícola 
na cadeia de valor, tendente a promover a transparência e a comba-
ter a assimetria estrutural e na distribuição do valor acrescentado 
existente associada à generalidade das fileiras agroalimentares, atra-
vés do diálogo estabelecido na Plataforma de Acompanhamento das 
Relações na Cadeia Agro-Alimentar (PARCA);
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 – Promover a internacionalização do setor agroalimentar, nomeada-
mente tendo em conta as recomendações do relatório elaborado 
pelo Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) em 2010, e num 
diálogo estreito com o setor;

 – Promover o aumento das terras utilizadas para a agricultura através 
da criação de uma bolsa de terras, cuja primeira fase consistirá na 
disponibilização, a preços adequados, de terras agrícolas do Estado, 
dando-se prioridade a jovens agricultores;

 – Garantir um mecanismo permanente de atualização do parcelário 
agrícola, a realizar em conjunto com as Organizações de Agricul-
tores, bem como assegurar que a revisão de 2011 terá em conta as 
candidaturas já feitas;

 – Assegurar, atempadamente, os pagamentos das ajudas diretas e 
proceder ao adiantamento sempre que houver condições para tal;

 – Aprofundar as possibilidades de diminuir os fatores de produção, 
nomeadamente no que toca à eletricidade verde e à taxa de recur-
sos hídricos;

 – Proceder a uma avaliação exaustiva do impacto que poderá resultar, 
para os agricultores portugueses, da futura assinatura do acordo de 
livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul e negociar com 
a União Europeia um conjunto de medidas que permitam o apoio à 
reestruturação dos setores que venham a ser mais duramente afe-
tados em caso da assinatura do acordo;

 – Promover a produção florestal e a diminuição dos incêndios por 
via do aproveitamento de baldios e da certificação florestal, bem 
como da revisão dos critérios de elegibilidade do Fundo Florestal 
Permanente, assegurando a comparticipação nacional das medidas 
florestais do PRODER;

 – Negociar a reforma da Política Comum de Pescas e da Organização 
Comum do Mercado, para entrar em vigor em 2014, defendendo o 
justo equilíbrio entre a vertente económica, ambiental e social, as 
intervenções dos produtores no mercado e a sustentabilidade dos 
Acordos de Pesca com Países Terceiros;

 – Promover o reforço da Fileira da Pesca e apoiar as iniciativas que 
agreguem todos os subsetores e interesses em presença (captura, 
aquicultura, transformação e comercialização), contribuindo para 
uma melhor organização e representação do setor das pescas, 
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visando a sua afirmação como motor de desenvolvimento da eco-
nomia nacional;

 – Lançar as bases para uma verdadeira Economia do Mar, em cumpri-
mento da Estratégia Nacional para o Mar, pela implementação de 
um programa de simplificação administrativa transversal a todas as 
áreas relacionadas com a exploração e utilização de recursos maríti-
mos que crie condições à captação de investimento, e pela prossecu-
ção dos trabalhos de suporte à determinação do limite exterior da 
Plataforma Continental, submetida por Portugal junto das Nações 
Unidas.

O Governo e os Parceiros Sociais consideram que este processo de pre-
paração do futuro Programa de Desenvolvimento Rural, a vigorar entre 
2014 e 2020, deve contar com a participação de todos os envolvidos nos 
setores agrícola, agroindustrial e florestal, bem como com interesse nas 
áreas ambiental, territorial e de desenvolvimento dos meios rurais.

Os objetivos gerais do Governo e dos Parceiros Sociais para o futuro 
Programa de Desenvolvimento Rural, nesta fase ainda muito preliminar 
da sua conceção, assentam na promoção da competitividade da produção 
agrícola e florestal, na sustentabilidade da utilização dos recursos natu-
rais e na promoção da organização estrutural do setor agroalimentar da 
cadeia de valor. Como objetivo operacional e transversal, pretende-se que 
o futuro Programa seja mais simples, mais legível e mais acessível a todos 
os potenciais beneficiários.

− Política Marítima Integrada
No âmbito da União Europeia, foi recentemente adotado o Regulamento 
que estabelece um programa de apoio ao desenvolvimento da Política Marí-
tima Integrada. Encontram-se ainda em execução o Programa-Quadro 7 
para a Investigação e o Instrumento Financeiro para a Implementação, 
Atualização e Desenvolvimento da Política e da Legislação Comunitária 
para o Ambiente, incluindo a integração da mesma noutras políticas, nome-
adamente, em matéria de natureza e biodiversidade, política ambiental e 
governação, e informação e comunicação e do qual o mar tem sido uma 
área beneficiada, ainda que numa pequena parte. 

Consideram as Partes Subscritoras que os fundos nacionais e comuni-
tários a gerir pelas diferentes tutelas que desenvolvem políticas relevan-
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tes no âmbito dos assuntos do mar, contribuirão para financiar as ações e 
medidas propostas na Estratégia Nacional para o Mar (ENM), numa pers-
petiva de tornar mais eficazes e integradas as ações destas tutelas, aumen-
tando as sinergias e otimizando os meios existentes.

Pretendem assim o Governo e os Parceiros Sociais que a ENM consti-
tua um suporte à política de desenvolvimento regional associada ao mar, 
bem como aos investimentos previstos no âmbito do Cluster do Conheci-
mento e da Economia do Mar, integrado no programa “Estratégia de Efi-
ciência Coletiva” do QREN. Por outro lado, os Governos Regionais (GRs) 
e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDRs) 
têm um duplo papel de agentes de desenvolvimento e de Autoridades de 
Gestão dos Programas Operacionais Regionais. A estes acresce ainda o 
Programa Operacional Valorização do Território, sendo todos eles finan-
ciados pelo QREN.

A criação de um novo quadro de apoio financeiro, e dos respetivos ins-
trumentos legislativos, para o horizonte temporal 2014-2020, proposto 
pela Comissão Europeia, acentua a importância da estratégia para área 
do Oceano Atlântico e da sinergia geográfica a desenvolver com base nos 
programas de cooperação transnacional e respetivas parcerias. 

As Partes Subscritoras entendem que a Política Comum de Pescas, con-
cretizada a reforma em curso, deverá proporcionar um quadro equilibrado 
e ambicioso de gestão da pesca que se pretende responsável, sustentável 
e capaz de responder aos desafios que se colocam ao nível económico, 
ambiental e social.

O Governo compromete-se a entregar um documento de trabalho sobre 
estas matérias até ao final do segundo semestre de 2012.

2. Indústria, Comércio e Serviços 
Tendo em conta o relevante contributo dos setores da indústria, comércio e 
serviços na promoção do crescimento económico e na criação de emprego, 
entendem as Partes Subscritoras ser fundamental:

 – Avaliar os resultados da política de clusters e de pólos de competiti-
vidade, com vista a averiguar a necessidade de implementar melho-
rias à sua governação e a potenciar os resultados;

 – Proceder a uma simplificação dos procedimentos inerentes ao licen-
ciamento industrial, reduzindo o número de organismos envolvi-
dos no processo, o número de pareceres vinculativos e as licenças 
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prévias e generalizando, sempre que possível, o princípio do defe-
rimento tácito; 

 – Proceder a uma avaliação das taxas decorrentes de obrigações no 
domínio ambiental, municipal e da Administração do Estado, sem 
colocar em questão os objetivos associados àquelas, com vista a pro-
mover a sua proporcionalidade e a salvaguardar a competitividade 
das empresas;

 – Envolver ativamente as associações e confederações que represen-
tam trabalhadores e empresas na conceção de políticas sectoriais 
com forte impacto sobre a competitividade, a saúde e segurança e/
ou o ambiente, nomeadamente estimulando a sua participação em 
consultas públicas sobre iniciativas legislativas da União Europeia;

 – Promover condições que estimulem a ecoinovação nos diversos 
setores de atividade;

 – Rever o regime das áreas de localização empresarial de forma a 
fomentar o investimento e o desenvolvimento regional; 

 – Preparar um Plano sectorial para o Comércio, em estreito envol-
vimento das confederações e associações empresariais e sindicais 
representativas do setor, assente em critérios de ordenamento do 
território, e que seja consistente com as alterações a efetuar à legis-
lação relativa aos solos e ao arrendamento comercial;

 – Rever o regime jurídico aplicável às práticas restritivas de comér-
cio, acompanhando as práticas comerciais na cadeia económica e 
reforçando a fiscalização nesta matéria;

 – Atualizar e simplificar os requisitos subjacentes aos vários regimes 
de licenciamento comercial e proceder à sistematização da legislação 
relativamente a produtos (incluindo a legislação referente a prazos de 
validade, condições de transporte e condições de comercialização);

 – Criar um fundo de solidariedade para o Comércio, com uma dota-
ção inicial que se prevê não inferior a 10 milhões de Euros, que será 
discutido com os parceiros sociais envolvidos no setor;

 – Criar um novo programa MODCOM.

Neste contexto, o Governo compromete-se a apresentar aos Parceiros 
Sociais, para análise e discussão no âmbito da CPCS, até ao final do pri-
meiro semestre de 2012, um documento de trabalho contendo as medidas 
a adotar e a respetiva calendarização.
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3. Turismo 
O setor do Turismo desempenha um papel de inegável relevo no reforço 
da competitividade da economia nacional, na criação de emprego e na pro-
moção da empregabilidade. No atual contexto de agravamento das prin-
cipais preocupações dos agentes do setor, em áreas tão sensíveis quanto 
as do acesso ao financiamento, emprego, ordenamento turístico ou segu-
rança de pessoas e bens, e num momento de profundas transformações 
no mercado do turismo, justifica-se redefinir a estratégica nacional para 
o turismo. Esta deve ser orientada para o reforço da competitividade do 
tecido empresarial, a diversificação e melhoria da qualidade da procura e da 
oferta, a sustentabilidade e diminuição da concentração geográfica do sec-
tor. Deve, ainda, visar a redução da sazonalidade, disponibilizando os meios 
que respondam de forma eficaz e específica às respectivas necessidades.

Nesse sentido, as Partes Subscritoras acordam em:

 – Proceder à redefinição da Estratégia Nacional para o Turismo, tendo 
em vista garantir uma efetiva competitividade e estruturação da 
atividade turística;

 – Fomentar o aumento da procura turística, numa orientação qua-
litativa, e promover a diversificação dos mercados, a atenuação da 
sazonalidade e redução das assimetrias regionais;

 – Promover a dinamização de segmentos de mercado – cultura e patri-
mónio, natureza, religioso, sénior, saúde, turismo residencial, por-
tugueses e luso-descendentes residentes no estrangeiro, e outros 
– procedendo à estruturação da oferta, sua promoção e comercia-
lização, no sentido de obter maior penetração em segmentos da 
procura de maior despesa per capita, menor sazonalidade e maior 
distribuição geográfica;

 – Afirmar a marca Portugal e as marcas regionais, no mercado interno 
e no mercado externo, designadamente através da realização de 
campanhas de publicidade e da realização de grandes eventos de 
forte projeção internacional, reforçando a articulação entre promo-
ção e comercialização;

 – Desenvolver canais de promoção de ofertas comerciais nos portais 
de promoção turística do Turismo de Portugal, de forma a garantir 
uma maior penetração de mercado;

 – Promover a qualificação e diversificação da oferta turística, em 
alinhamento com o ordenamento do território, a qualificação das 
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infraestruturas, a qualificação do fator humano, a animação turís-
tica, entre outros, de forma a garantir o acesso a novos perfis de 
consumo e o incremento do grau de satisfação dos turistas;

 – Promover a simplificação e a compatibilização dos diversos Planos 
de Ordenamento do Território, com vista a garantir a estabilidade 
inicial do enquadramento dos ativos turísticos em áreas urbanas 
consolidadas;

 – Desenvolver instrumentos que promovam uma maior articulação 
com outros setores, como a cultura, o ambiente e o comércio, desig-
nadamente através de programas específicos, no sentido de permi-
tir o acesso a novos perfis de consumo e o incremento do grau de 
satisfação dos turistas;

 – Adequar os instrumentos financeiros de apoio à situação económica 
e financeira atual e proceder a uma avaliação da proporcionalidade 
dos custos de determinados fornecimentos e serviços externos;

 – Simplificar o acesso a profissões e atividades profissionais do 
turismo, nomeadamente tendo em conta as discussões em curso 
sobre as profissões certificadas, bem como o desenvolvimento de 
um sistema de qualificação do fator humano, ajustado às necessi-
dades do setor, fomentando a criação de emprego;

 – Rever e simplificar o quadro regulamentar do setor, designadamente 
no que se refere ao processo de licenciamento de empreendimentos 
e atividades turísticas, reduzindo-se o número de pareceres vincu-
lativos e de licenciamentos prévios;

 – Reforçar a ação reguladora no turismo, no sentido de combater de 
forma eficaz a concorrência desleal. 

Neste contexto, o Governo compromete-se a apresentar aos Parceiros 
Sociais, para análise e discussão no âmbito da CPCS, até ao final do pri-
meiro semestre de 2012, um documento de trabalho contendo as medidas 
a adotar e a respetiva calendarização.

4. Energia 
É fundamental garantir a Sustentabilidade do Sistema Energético e o 
aumento da Eficiência Energética como suporte duma Economia mais 
Competitiva.
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Nesse sentido, as Partes subscritoras acordam na necessidade de adotar 
uma nova política energética que promova a competitividade dos mercados 
e o crescimento económico assente nas seguintes 5 dimensões estratégicas:

 – Colocação da energia ao serviço da economia e das famílias, garan-
tindo a sustentabilidade dos preços;

 – Cumprimento das metas europeias para 2020 em matéria de reno-
váveis (31%), renováveis nos transportes (10%), eficiência energética 
e emissões de CO2 (20%);

 – Redução da dependência energética para 60%, garantindo a segu-
rança no abastecimento;

 – Concretização de mercados energéticos liberalizados, competitivos 
e saudáveis.

Neste contexto, constituem prioridades de atuação as seguintes:

 – Promover e garantir a sustentabilidade dos preços de energia, numa 
ótica de médio/longo prazo, tendo como baliza o ano de 2020, 
garantindo a competitividade da economia e o bem-estar das famí-
lias e minorando o previsível aumento no preço total de energia, 
tendo nomeadamente em conta a/o:

 (i) Revisão em baixa dos custos dos Contratos de Aquisição de Ener-
gia (CAE), dos Custos de Manutenção de Equilíbrio Contratual 
(CMEC), dos custos com a garantia de potência pagos aos pro-
dutores em regime ordinário e do sistema tarifário; 

 (ii) Alocação das receitas da venda de licenças de CO2, no quadro 
da legislação aplicável;

 (iii) Redução dos sobrecustos da Produção em Regime Especial;
 (iv) Redução de custos da cogeração.

 – Extinguir as tarifas reguladas de venda de eletricidade e gás natu-
ral a clientes finais até 1 de janeiro de 2013, adotando as medidas 
necessárias à proteção dos consumidores, em especial dos consu-
midores vulneráveis através da criação da Tarifa Social no Gás, à 
semelhança do que foi efetuado para a eletricidade e assegurando 
a devida concorrência no setor;

 – Efetuar a revisão dos objetivos definidos no Plano Nacional de Ação 
para a Eficiência Energética (PNAEE) no período 2008-2010, atra-
vés da análise ao balanço dos seus programas e medidas, com o obje-
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tivo de projetar novos objetivos e metas para 2016 e reforçar assim 
o cumprimento dos objetivos definidos atualmente (tendo em vista 
atingir uma economia no consumo de energia final de 2.239.973 
tep, equivalente a 12,1% face ao mesmo período de referência do 
PNAEE inicial – 2001-2005);

 – Revitalizar as empresas de serviços energéticos (ESCO), com o 
objetivo de aumentar em 30% a eficiência energética nos serviços 
públicos, equipamentos e organismos da Administração pública, 
no horizonte de 2020;

 – Na área dos Transportes, adotar um sistema de ecocondução e 
monitorização da condução nos Transportes Públicos Pesados de 
Passageiros e de Mercadorias, tomando medidas que permitam pri-
vilegiar a sua utilização;

 – Na área da Indústria reforçar o Sistema de Gestão dos Consumos 
Intensivos de Energia (SGCIE), nomeadamente através do incen-
tivo à adesão de empresas não abrangidas e através de estímulo 
das condições de cumprimento voluntário esperando-se assim um 
aumento das empresas aderentes ao Sistema. 

5. Infraestruturas e Transportes 
Tendo em conta o elevado nível de endividamento do Setor Empresarial 
do Estado e os limitados recursos disponíveis, as Partes subscritoras con-
sideram que os mesmos deverão ser canalizados para projetos que, com-
provadamente, gerem retorno económico e contribuam para a melhoria 
da competitividade das empresas e exportações nacionais, tendo aqui um 
papel fundamental o investimento na ferrovia, relativo ao transporte de 
mercadorias, enquanto motor de crescimento económico, de modo a criar 
condições de competitividade para a economia nacional.

Em particular, acordam em:

 – Delinear um programa de longo prazo de migração de bitola ibé-
rica para a bitola europeia, ao longo dos grandes corredores inter-
nacionais de mercadorias, de forma a assegurar a competitividade 
do transporte ferroviário de mercadorias, integrado no mercado 
nacional, ibérico e europeu;

 – Atribuir prioridade à ligação ferroviária de mercadorias entre os 
Portos de Sines/Lisboa/Setúbal, a Plataforma Logística do Pocei-
rão e Madrid/resto da Europa;
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 – Promover uma ligação ferroviária para mercadorias ao longo do 
grande corredor internacional Aveiro – Vilar Formoso, permitindo 
a ligação entre os Portos de Aveiro e Leixões a toda a Península Ibé-
rica e ao resto da Europa, assegurando as condições de interopera-
bilidade entre as redes ferroviárias em bitola ibérica e europeia;

 – Prosseguir o esforço de modernização das infraestruturas portuá-
rias e de aumento do investimento nos portos portugueses, privile-
giando a concretização de projetos que contribuam para aumentar 
a competitividade das exportações nacionais;

 – Analisar os constrangimentos que impedem o desenvolvimento e 
crescimento do número de passageiros nos aeroportos portugueses;

 – Proceder à avaliação da viabilidade de conversão de outras infraes-
truturas aeroportuárias existentes que permitam receber o even-
tual tráfego que não seja possível acomodar no aeroporto de Lisboa, 
dessa forma contribuindo para uma maior captação de tráfego a pre-
ços competitivos e para o aumento de capacidade na gestão aero-
portuária e de tráfego aéreo, com o desejado efeito de aumento do 
número de postos de trabalho, diretos e indiretos.

Em coerência com o Plano Estratégico dos Transportes, adotar inicia-
tivas com impacto na eficiência energética do setor, nomeadamente:

 (i) Na área da logística e das infraestruturas ferroviárias, o redimensio-
namento e requalificação da rede nacional ferroviária, ponderando 
as necessidades do transporte de passageiros e de mercadorias;

 (ii) Na área portuária e do transporte marítimo, a melhoria do modelo 
de governação do sistema portuário, a efetiva integração dos por-
tos no sistema global de logística e transportes e a intensificação da 
modernização tecnológica dos instrumentos de gestão portuária.

III. POLÍTICAS ATIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFIS-
SIONAL
As políticas de emprego e formação profissional assumem uma impor-
tância fundamental, reforçada pelo seu papel estrutural no domínio da 
melhoria da capacidade competitiva das empresas, pelo elevado número 
de desempregados e de duração do desemprego e pela resposta às neces-
sidades das empresas e dos trabalhadores e particularmente dos jovens.
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Neste quadro, o Governo e os Parceiros Sociais consideram muito 
importante implementar rapidamente as seguintes medidas:

A. Centros de Emprego
O atual contexto de desemprego crescente e a grave crise económica que o 
País atravessa acentuam a necessidade de um sistema público de emprego 
operacional e eficiente.

De destacar:

 – No que respeita ao processo de ajustamento entre oferta e procura 
de desemprego, o desemprego subiu drasticamente, tendo mais do 
que triplicado em 10 anos, sem que, em contrapartida, os recursos 
humanos existentes nos Centros de Emprego se tenham ajustado 
àquele crescimento;

 – Tal implica que o atendimento aos desempregados encontra-se afe-
tado não só em termos de tempo disponível para cada um deles, 
como de tempestividade e adequação das respostas por parte dos 
centros de emprego.

Assim, cientes das dificuldades de funcionamento que os Centros de 
Emprego atualmente apresentam e do papel fundamental que desempe-
nham no combate ao desemprego, as partes subscritoras consideram que 
é necessário adotar medidas urgentes e estruturais que permitam moder-
nizar as políticas ativas de emprego e o ajustamento entre a oferta e a pro-
cura no mercado de trabalho, promovido pelo serviço público de emprego. 

Este objetivo deve ser prosseguido tendo em atenção as seguintes linhas 
de ação:

 – Reestruturação da rede de Centros de Emprego e reforço do seu 
papel no acompanhamento dos desempregados, com vista à sua 
rápida colocação, ou, sendo caso disso, ao aumento das suas com-
petências profissionais;

 – Reforço da captação de ofertas de emprego por parte dos Centros 
de Emprego;

 – Aumento da ligação entre os desempregados inscritos nos Centros 
de Emprego e a oferta formativa dos Centros de Formação;

 – Criação de um mecanismo simplificado e com maior eficácia na 
entrevista inicial ao desempregado, recorrendo sempre que neces-
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sário e excecionalmente a serviços externos; de modo a assegurar 
uma correta definição do perfil do desempregado, o que é essencial 
para uma intervenção futura mais eficiente;

 – Tratamento obrigatório dos ficheiros dos desempregados por parte 
dos Serviços Centrais e Regionais do Instituto do Emprego e For-
mação Profissional, I.P. (IEFP), visando a uniformização da informa-
ção, e respetiva atualização, libertando os Centros para as funções 
de ajustamento da oferta e da procura de emprego;

 – Adoção de um contacto sistemático e de proximidade por parte dos 
Centros de Emprego junto das empresas e do tecido empresarial 
do setor e da região em que se inserem;

 – Reforço do apoio à empregabilidade dos desempregados através da 
criação da figura do Gestor de Carreira;

 – Redistribuição dos recursos e, sobretudo, reforço dos meios huma-
nos e materiais dos Centros de Emprego do IEFP;

 – Aumento do recurso às novas tecnologias de informação, com vista 
a obter ganhos de eficiência e a libertar recursos humanos para o 
acompanhamento de desempregados e empresas;

 – Articulação entre as medidas ativas e as medidas passivas de 
emprego, de forma a melhorar as transições do desemprego para o 
emprego, a fomentar a inclusão social de grupos mais vulneráveis 
e com menor escolaridade e, ainda, a combater fenómenos de uti-
lização indevida das prestações sociais;

 – Cooperação com vários parceiros para o apoio à colocação de desem-
pregados;

 – Criação de mecanismos de avaliação permanente dos Centros de 
Emprego.

Estes objetivos devem ser adotados até ao segundo semestre de 2012, 
devendo a sua aplicação e resultados ser objeto de avaliação semestral, a 
apresentar em CPCS.

B. Estímulo 2012
O Governo e os Parceiros Sociais subscritores consideram indispensável a 
adoção de medidas que constituam um incentivo à contratação.

Consideram, neste quadro, positiva a medida Estímulo 2012, que pro-
cede à criação de um apoio à contratação de desempregados de média 
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e longa duração, ao mesmo tempo que contribui para o aumento da sua 
futura empregabilidade mediante a concessão de formação profissional.

Esta medida deve obedecer às seguintes linhas de implementação:

 – Concessão de um apoio financeiro às empresas que procedam à cele-
bração de contrato de trabalho com desempregado inscrito em Cen-
tro de Emprego há pelo menos seis meses consecutivos, assumindo 
a obrigação de lhe proporcionar formação profissional durante o 
período de duração do apoio;

 – O apoio financeiro deve corresponder a 50% do salário do traba-
lhador contratado ao abrigo desta medida, com um máximo de um 
indexante de apoios sociais (IAS), por mês, sendo concedido pelo 
período máximo de seis meses; 

 – O apoio deverá ser concedido independentemente do modelo con-
tratual utilizado pela empresa, embora deva ser majorado em caso 
de contrato de trabalho sem termo, bem como noutros casos em 
que sejam prosseguidos objetivos relevantes, nomeadamente em 
termos de política de emprego e de política social;

 – A aplicação da medida deve ser condicionada à criação líquida de 
emprego, avaliada quer no momento de apresentação da candida-
tura, quer durante a concessão do apoio financeiro;

 – A formação profissional deve ser proporcionada ao trabalhador 
durante o período normal de trabalho e revelar-se adequada ao 
aumento da sua empregabilidade.

Esta medida deve ser adotada no início de 2012, devendo a sua aplica-
ção e resultados ser objeto de avaliação, a realizar até ao mês de agosto de 
2012 e a apresentar em CPCS.

C. Medida de acumulação do subsídio de desemprego
A atual conjuntura económica e a elevada taxa de desemprego que se tem 
vindo a registar em Portugal criam a necessidade de introduzir medidas 
que facilitem o regresso ao mercado de trabalho de indivíduos em situa-
ção de desemprego.

Com este objetivo, os Parceiros Sociais, sem prejuízo das medidas 
existentes, apoiam uma medida que conjugue a atribuição do subsídio 
de desemprego com a aceitação de ofertas de trabalho a tempo completo 
por parte dos beneficiários, contribuindo para um mais célere regresso 
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ao mercado de trabalho. Pretende-se incentivar um melhor ajustamento 
no mercado de trabalho, reduzindo o número de ofertas não preenchidas 
e que coexistem com um elevado nível de desemprego. Esta medida irá 
ainda potenciar as perspetivas de empregabilidade futura dos beneficiá-
rios de subsídio de desemprego. 

Assim, a medida de acumulação do subsídio de desemprego assumirá 
os seguintes princípios: 

 – O empregador pagará obrigatoriamente os salários previstos na 
negociação coletiva e na lei;

 – Em determinados casos, os desempregados que aceitem uma oferta 
de trabalho cuja remuneração seja inferior à da sua prestação de 
subsídio de desemprego terão direito às seguintes a prestações que 
incentivem a aceitação de trabalho, nomeadamente:

 i. 50% do subsídio de desemprego durante os primeiros seis meses, 
com observância de determinados limites; 

 ii. 25% do subsídio de desemprego durante os seis meses seguin-
tes, com observância de determinados limites;

 – A duração máxima da medida de acumulação é de 12 meses;
 – O trabalho prestado ao abrigo desta medida não prejudica a possi-

bilidade de o beneficiário retomar a perceção de subsídio de desem-
prego, caso o contrato de trabalho cesse, sendo o período de tempo 
de trabalho prestado com acumulação descontado no prazo geral 
de concessão do subsídio de desemprego;

 – Esta medida não implicará a alteração no conceito de emprego con-
veniente.

Esta medida deve ser adotada no início de 2012, devendo a sua aplica-
ção e resultados ser objeto de avaliação, a realizar até ao mês de Agosto 
de 2012 e a apresentar em CPCS.

D. Formação de Desempregados
Num contexto em que o desemprego atinge níveis elevados, a formação de 
desempregados deve ser encarada como um elemento relevante da estra-
tégia económica e social.

O Governo e os Parceiros Sociais entendem que devem ser implemen-
tadas, nomeadamente, as seguintes medidas:
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 – Os desempregados inscritos no IEFP devem ser prontamente enca-
minhados para os Centros de Formação do IEFP e, quando neces-
sário pela especificidade da formação, para os Centros de Formação 
Protocolares;

 – Adoção de um módulo de formação transversal, dirigida a desem-
pregados, em matérias ligadas à melhoria da empregabilidade;

 – Encaminhamento, pelo IEFP, de desempregados inscritos há pelo 
menos seis meses, para ações de formação, estágios, contratos de 
emprego-inserção ou outras medidas similares;

 – Manutenção de programas que tenham em especial atenção a inser-
ção de pessoas especialmente vulneráveis, nomeadamente os porta-
dores de deficiência, os trabalhadores mais idosos e os trabalhadores 
com menores qualificações. 

E. Formação Contínua
Num contexto de profundas e constantes mudanças, a formação e apren-
dizagem ao longo da vida e a respetiva atualização de competências e qua-
lificações é um fator nuclear para qualquer sociedade desenvolvida, quer 
em termos de competitividade, quer de melhoria das condições de vida 
das pessoas. Assim, Governo e Parceiros Sociais acordam em:

 – Criar mecanismos que facilitem o acesso à formação contínua a 
todos os trabalhadores;

 – Assegurar o pleno respeito pelos princípios subjacentes à forma-
ção modular e ao Catálogo Nacional de Qualificações. A formação 
modular deve permitir construir um percurso de aprendizagem 
conducente a uma profissão devidamente reconhecida e certificada;

 – Permitir a organização de ações de formação e de turmas que vão 
ao encontro de pedidos de empresas para uma formação especial-
mente orientada para as necessidades concretas das empresas e que 
conduzam à melhoria das competências e qualificações dos traba-
lhadores;

 – Facilitar o acesso à formação contínua dos trabalhadores, nomea-
damente por via dos Centros Protocolares;

 – Valorizar os Centros de Gestão Participada, enquanto instrumen-
tos fundamentais para a formação contínua dos trabalhadores;

 – Clarificar a questão da sujeição dos Centros de Gestão Participada 
ao regime de contabilidade pública;
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 – Desenvolver mecanismos de maior responsabilização das entidades 
protocoladas com o IEFP.

Estas medidas devem ser adotadas no início de 2012, devendo a sua apli-
cação e resultados ser objeto de avaliação a realizar até ao mês de agosto 
de 2012 e a apresentar em CPCS.

F. Programas de Formação Profissional
A revisão dos programas de formação profissional deverá ser orientada 
para uma maior simplificação e eficácia dos mesmos. Assim, Governo e 
Parceiros Sociais entendem que devem ser prosseguidos esforços para:

 – Analisar a eficácia dos programas de formação em termos de empre-
gabilidade, eliminando e reduzindo os de baixa empregabilidade e 
reforçando os que têm altos níveis de empregabilidade;

 – Simplificar os procedimentos administrativos associados aos pro-
gramas de formação, consolidar o conhecimento sobre os mesmos 
por parte dos técnicos de emprego, e facilitar o acesso a estes pro-
gramas pelas empresas, pelos trabalhadores e pelos desempregados;

 – Valorizar programas de apoio ao empreendedorismo, atendendo às 
suas múltiplas vertentes;

 – Garantir a articulação e o envolvimento das associações empresa-
riais e sindicais no desenvolvimento, acompanhamento e avaliação 
destes programas de formação.

O Governo compromete-se a apresentar um Relatório Semestral com 
a evolução destas medidas, que devem ser acompanhadas pelo Conselho 
de Administração do IEFP.

G. Aprofundamento do Sistema de Aprendizagem 
O Governo e os Parceiros Sociais entendem dever ser valorizado e melho-
rado o sistema de aprendizagem, reforçando efetivamente o sistema dual, 
de alternância entidade formadora/empresa. 

Tendo em conta os objetivos primordiais do Sistema de Aprendizagem, 
consideram as Partes Subscritoras ser fundamental:

 – Aumentar os públicos atualmente abrangidos pelos cursos de apren-
dizagem, de forma a atingir 30.000 jovens já a partir de 2012;
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 – Identificar e corrigir situações de sobreposição de cursos;
 – Investir nas áreas e nos públicos mais importantes e adequados às 

necessidades da economia e das empresas;
 – Envolver os Centros de Formação Profissional (de Gestão Direta 

e de Gestão Participada) e outros Centros geridos pelos Parceiros 
Sociais, nomeadamente apostando na componente tecnológica e 
no aumento de competitividade das empresas. 

Nesse sentido, as Partes Subscritoras procederão, no primeiro semes-
tre de 2012, à análise e definição das condições que permitirão alcançar 
os objetivos acima elencados.

H. Lançamento do Cheque-Formação 
O Governo e os Parceiros Sociais já acordaram a criação do cheque-forma-
ção para implementar com celeridade o cheque-formação para financiar a 
formação por iniciativa individual do trabalhador. 

Entendem as Partes Subscritoras que, sem prejuízo das prioridades ini-
cialmente acordadas para o cheque-formação, o atual sistema de formação 
profissional, essencialmente direcionado para a oferta de formação, deve 
ser reorientado no sentido da sua progressiva aproximação à procura de 
formação, quer por parte de trabalhadores e/ou desempregados, quer pelas 
empresas. Justifica-se, assim, reorientar a introdução do cheque-formação 
cujas principais linhas de ação assentarão na:

 – Possibilidade da sua atribuição não apenas a trabalhadores e a empresas, 
mas igualmente a desempregados inscritos nos centros de emprego;

 – Necessidade de prévia elaboração de diagnósticos de necessidades 
de âmbito sectorial, regional ou local, de forma a assegurar a arti-
culação entre os diferentes tipos de procura (trabalhadores, desem-
pregados e empresas);

 – Utilização do cheque-formação pelas empresas como instrumento 
de custeio parcial da formação dos seus trabalhadores;

 – Atribuição às empresas da possibilidade de escolha da entidade 
formadora, atendendo à oferta formativa, à qualidade e aos preços 
praticados; 

 – Possibilidade de financiamento da certificação de competências 
profissionais dos trabalhadores, cujo processo se deverá adequar à 
necessidade de qualificação de mão de obra.
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Nesse sentido, as Partes Subscritoras procederão, até ao final do ano de 
2012, à análise e definição das condições de introdução do “cheque-for-
mação”, designadamente no que diz respeito à determinação do respetivo 
valor, à eventual diferenciação em função do público a que se destina e à 
elaboração dos diagnósticos de necessidades acima referidos.

I. Reforço do ensino profissional e da ligação das escolas às empresas
O Governo e os Parceiros Sociais entendem que é importante elevar os 
níveis de qualificação e melhorar significativamente a qualidade da oferta 
nos cursos profissionalizantes (no sistema escolar) e no ensino profissional 
propriamente dito, (ambos a nível secundário), designadamente através de:

 – Concretização do alargamento da escolaridade mínima obrigatória 
para doze anos de escolaridade; 

 – Aumento da proporção de jovens nas vias profissionais no ensino 
secundário; 

 – Referenciação ao Catálogo Nacional de Qualificações de todas as 
modalidades de dupla certificação de jovens;

 – Incentivo à articulação entre diferentes promotores empresariais, 
numa lógica de racionalização de recursos financeiros e de funcio-
namento em rede, de modo a potenciar a adequação da oferta na 
busca de qualificações pelo mercado de trabalho e a aumentar a 
taxa de empregabilidade de jovens em cursos profissionalizantes;

 – Criação de um sistema integrado de Orientação Escolar e Profis-
sional; 

 – Maior articulação entre as escolas e as empresas, com vista à divul-
gação mútua das ofertas de emprego e das capacidades dos alunos/
formandos. 

J. Melhoria do Sistema de Certificação Profissional 
O Governo e os Parceiros Sociais consideram fundamental valorizar a qua-
lificação inicial dos jovens e a certificação profissional de jovens e adultos, 
quer prossigam formação em curso de longa duração, quer modular, quer 
por via do reconhecimento das qualificações obtidas ao longo da vida.

Neste quadro acordam que devem ser prosseguidas as seguintes medidas:

 – Promover a requalificação de desempregados, subsidiados ou não, 
orientando-os para áreas de elevada empregabilidade;
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 – Implementar o modelo de certificação profissional;
 – Garantir uma efetiva articulação entre o IEFP, I.P. e a Agência Nacio-

nal para a Qualificação e Ensino Profissional, I.P. (ANQEP, I.P.);
 – Reforçar o sistema de reconhecimento, validação e certificação pro-

fissional;
 – Analisar o modo como tem vindo a desenvolver-se o processo de 

revisão do Acesso às Profissões, nomeadamente por via da Comis-
são de Regulação de Acesso às Profissões (CRAP);

 – Analisar e definir a remodelação da rede de Centros de Novas Opor-
tunidades (CNO).

IV. LEGISLAÇÃO LABORAL, SUBSÍDIO DE DESEMPREGO E 
RELAÇÕES DE TRABALHO
O Governo e os Parceiros Sociais entendem que devem ser prosseguidas 
reformas na área laboral, tendo em linha de conta o Acordo Tripartido de 
Março de 2011, bem como o Memorando de Entendimento, celebrado em 
Maio de 2011 entre o Estado Português e a Comissão Europeia, o Fundo 
Monetário Internacional e o Banco Central Europeu.

As medidas consagradas nestes documentos envolvem aspetos impor-
tantes da legislação laboral, designadamente em matéria de despedimento 
por motivos objetivos, de flexibilização do tempo de trabalho, promoção 
da competitividade e ainda ao nível da contratação coletiva.

As alterações devem procurar salvaguardar as categorias de trabalha-
dores mais vulneráveis e com maior dificuldade de acesso ao mercado de 
trabalho. Há, assim, uma preocupação de proteção dos mais jovens, bem 
como daqueles que se encontram afastados do mercado de trabalho há 
um período de tempo considerável, ou que devido a doença, deficiência 
ou capacidade reduzida têm mais dificuldade em obter emprego.

A reforma da legislação laboral deve atender ao enquadramento cons-
titucional e internacional vigente, nomeadamente aos princípios consti-
tucionais e às Diretivas comunitárias.

A reforma laboral deve ser executada na sequência da consulta aos Par-
ceiros Sociais, cuja participação importa incrementar. Valoriza-se, neste 
âmbito, o papel desempenhado pelos representantes dos empregadores 
e dos trabalhadores nas modificações da legislação laboral, sendo funda-
mental assegurar a formação de uma legislação participada e que permita 
contribuir não apenas para o desenvolvimento do mercado de trabalho, 
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como igualmente para a estabilidade e coesão social. Apenas desse modo 
será possível implementar uma reforma laboral duradoura e eficaz.

A. Organização do Tempo de Trabalho
A prestação laboral desenvolve-se dentro de um período temporal limitado, 
com vista a estabelecer uma compatibilização entre a realização profissio-
nal do trabalhador e a sua vida pessoal e familiar. Os tempos de repouso 
são assim fundamentais para a recuperação física e psíquica do trabalhador, 
constituindo valores fundamentais garantidos na Constituição Portuguesa.

Por seu turno, também a Diretiva 2003/88/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 4 de novembro de 2003, relativa a determinados aspe-
tos da organização do tempo de trabalho, estabelece medidas adequadas 
à melhoria do ambiente de trabalho, a fim de preservar a saúde e a segu-
rança dos trabalhadores.

O atual contexto do mercado de trabalho exige às empresas uma capa-
cidade cada vez mais elevada de adaptação às necessidades de uma eco-
nomia globalizada. Neste âmbito, mostra-se necessário moldar o regime 
do tempo de trabalho a estas necessidades, possibilitando uma melhor 
utilização dos recursos. Contudo, a adaptabilidade do tempo de trabalho 
deve igualmente salvaguardar a existência de períodos de repouso e con-
ciliar-se com o desenvolvimento e a proteção do trabalhador, valorizando 
para esse efeito o papel da negociação coletiva. Deve assim estabelecer-se 
uma organização do trabalho que atenda ao princípio geral da adaptação 
do trabalho ao homem.

Sublinha-se que a adaptação do tempo de trabalho às exigências do 
mercado pressupõe a integral preservação dos limites à duração do traba-
lho, nomeadamente no que se refere ao descanso diário e semanal obriga-
tório, bem como ao período anual de férias remuneradas.

Neste sentido, as Partes Subscritoras acordam em adotar as seguintes 
medidas:

 – Estabelecer a possibilidade de o regime de banco de horas ser imple-
mentado mediante acordo entre o empregador e o trabalhador, 
admitindo o aumento de até duas horas diárias ao período normal 
de trabalho, com o limite de cinquenta horas semanais e de cento 
e cinquenta horas anuais;

 – Estabelecer o banco de horas grupal, em termos similares ao regime 
estabelecido para a adaptabilidade grupal, caso uma maioria de 60% 
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ou de 75% dos trabalhadores esteja abrangida por regime de banco 
de horas estabelecido por instrumento de regulamentação coletiva 
ou por acordo das partes, respetivamente;

 – Alterar o regime aplicável ao intervalo de descanso, estabelecendo 
que, no caso de o período de trabalho exceder dez horas (nomea-
damente, nas situações de adaptabilidade, banco de horas ou horá-
rio concentrado), este deve ser interrompido por um intervalo, de 
duração não inferior a uma hora nem superior a duas, de modo a 
que o trabalhador não preste mais de seis horas de trabalho conse-
cutivo.

Por outro lado, é necessário aproximar os valores devidos em caso de 
prestação de trabalho suplementar daqueles que são aplicados em países 
concorrentes, assegurando contudo a adequada compensação do traba-
lhador pelo esforço acrescido inerente a este tipo de prestação. Assim, as 
Partes Subscritoras aceitam:

 i) Eliminar, com carácter imperativo, relativamente a IRCT’s ou con-
tratos de trabalho, o descanso compensatório, assegurando-se, em 
qualquer caso, o descanso diário e o descanso semanal obrigatório;

 ii) Reduzir para metade os montantes pagos a título de acréscimo 
pela retribuição de trabalho suplementar (25% na primeira hora 
ou fração desta e 37,5% por hora ou fração subsequente, em caso de 
trabalho suplementar prestado em dia útil; 50% por cada hora ou 
fração, em caso de trabalho suplementar prestado em dia de des-
canso semanal, obrigatório ou complementar, ou em feriado);

 iii) Reduzir para metade os montantes atuais devidos a título de acrés-
cimo retributivo pela prestação de trabalho suplementar constantes 
de IRCT ou contrato de trabalho;

 iv) Durante dois anos, contados da entrada em vigor da lei que proceda 
às referidas reduções, os limites legais, com a redução operada, têm 
natureza absolutamente imperativa sobre quaisquer IRCT’s ou con-
tratos de trabalho;

 v) Decorrido o prazo de dois anos referido no item iv), aplicam-se os 
limites constantes de IRCT ou contrato de trabalho, reduzidos nos 
termos do item iii) se entretanto os mesmos limites não tiverem sido 
objeto de alteração, em sede de IRCT ou contrato de trabalho, caso 
em que se aplicarão os montantes resultantes dessas alterações; 
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 vi) Reduzir para metade a retribuição do trabalho normal prestado 
em dia feriado em empresa não obrigada a suspender o funciona-
mento, sem prejuízo da manutenção da possibilidade de opção do 
empregador pelo descanso compensatório.

B. Alteração ao Regime de Feriados e Férias
1. Feriados
Tendo presente os compromissos assumidos no Memorando de Entendi-
mento e visando contribuir para o reforço da competitividade das empre-
sas, o Governo e os Parceiros Sociais entendem reduzir em três a quatro 
o número de feriados obrigatórios.

Tendo em vista o respetivo impacto na competitividade e, sem prejuízo 
do disposto no artigo 242º do Código do Trabalho, sempre que os feria-
dos coincidirem com os dias de 3ª ou 5ª feira, o empregador pode deci-
dir proceder ao encerramento, total ou parcial, do estabelecimento ou da 
empresa nos dias de ponte, com consequente desconto no período de férias 
ou mediante compensação futura pelo trabalhador. A decisão do empre-
gador de utilizar, ou não, esta faculdade e os termos da mesma deverá ser 
comunicada aos trabalhadores no início de cada ano, de modo a não pre-
judicar a marcação de férias pelos mesmos.

O Governo compromete-se a não utilizar a disposição do Código do 
Trabalho que permite a passagem dos feriados para a 2ª feira, mantendo 
as datas em que atualmente são comemorados.

As Partes Subscritoras acordam que a falta injustificada a um ou meio 
período normal de trabalho diário imediatamente anterior ou posterior 
a dia de descanso ou a feriado implica a perda de retribuição relativa-
mente aos dias de descanso ou feriados imediatamente anteriores ou  
posteriores. 

2. Férias
O período de férias que decorre da legislação atual não se adequa à pro-
moção da competitividade da nossa economia, sendo conveniente a sua 
aproximação aos países congéneres. Este objetivo deve ser prosseguido 
com integral salvaguarda do direito ao repouso dos trabalhadores.

Neste âmbito, as Partes Subscritoras comprometem-se a eliminar o 
acréscimo, de até 3 dias, ao período mínimo de férias, de 22 dias, em caso 
de inexistência ou de número reduzido de faltas justificadas. 
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Esta eliminação determina, de modo automático e imperativo, a redu-
ção em até três dias das majorações introduzidas em IRCT ou contrato de 
trabalho após a entrada em vigor do Código do Trabalho, aprovado pela 
Lei nº 99/2003, de 27 de Agosto. 

3. Desenvolvimento da aplicação do regime jurídico da redução ou suspen-
são da laboração em situação de crise empresarial, mediante o cumprimento 
das medidas fixadas no Acordo Tripartido de março de 2011
A crise económica que o País atravessa repercute-se no aumento das difi-
culdades financeiras das empresas. Estes efeitos podem conduzir à neces-
sidade de adequação da empresa a períodos de menor procura dos seus 
produtos ou dos serviços realizados, justificando o recurso a medidas exce-
cionais de suspensão dos contratos de trabalho ou de redução dos perío-
dos normais de trabalho, desde que estas se mostrem indispensáveis para 
assegurar a viabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho.

No contexto atual de previsível aumento do desemprego, mostra-se 
assim essencial promover a implementação de mecanismos que possam 
contribuir para a preservação das relações de trabalho mediante a viabi-
lização das empresas.

Assim, afigura-se necessário modificar o mecanismo de redução dos 
períodos normais de trabalho ou de suspensão do contrato de trabalho 
em situação de crise empresarial, por forma a, por um lado, possibilitar a 
efetiva viabilização das empresas e, por outro, a conciliar esse propósito 
com a proteção conferida aos trabalhadores durante esse período.

Assim, as Partes Subscritoras comprometem-se a tomar as medidas 
adequadas a prosseguir estes objetivos, implementando as medidas pre-
vistas no Acordo Tripartido de março de 2011, estabelecendo nomeada-
mente o seguinte:

 ‒ Previsão de prazos curtos para efeitos de tomada de decisão da 
redução ou suspensão dos contratos de trabalho e agilização do 
procedimento de prorrogação das medidas, de forma que a respe-
tiva renovação não fique condicionada a acordo dos trabalhadores 
ou dos seus representantes;

 ‒ Inserção do direito à consulta dos documentos contabilísticos e 
financeiros em que a empresa suporta a sua alegação em situação 
de crise empresarial, na apresentação pelo empregador de indica-
dores que reflictam a situação económica ou financeira da empresa 
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e apresentação dos mesmos aos representantes dos trabalhadores, 
na fase de comunicações, informações e negociação, bem como à 
administração; Operacionalização informática do procedimento, 
que será desencadeado mediante formulário electrónico criado para 
o efeito, no sítio da internet do serviço competente, com o objec-
tivo de levar ao conhecimento deste o início daquele processo; os 
apoios previstos serão prontamente concedidos em caso de prévio 
acordo entre a empresa em apreço e representantes dos trabalha-
dores, quanto às medidas de redução e de suspensão dos contratos 
de trabalho; a administração providencia pelo acompanhamento 
destas medidas;

 ‒ A empresa deverá ter a sua situação contributiva regularizada 
perante as finanças e a segurança social, ressalvando-se as empre-
sas declaradas em situação económica difícil ou em processo de 
recuperação;

 ‒ Uma empresa que recorra às medidas só poderá recorrer, nova-
mente, a qualquer das medidas, decorrido que esteja período de 
tempo equivalente a metade do período anterior de duração efetiva 
das medidas na empresa, sendo este prazo dispensável mediante 
acordo dos trabalhadores envolvidos ou das suas estruturas repre-
sentativas;

 ‒ Durante a aplicação das medidas de redução ou de suspensão e 
durante o mês seguinte, se a duração de qualquer das medidas não 
exceder seis meses, ou durante os dois meses seguintes, se a duração 
de qualquer das medidas exceder seis meses, só é possível, por ini-
ciativa do empregador, a cessação de contratos de trabalho a termo 
e a cessação por despedimento por facto imputável ao trabalhador. 
O não cumprimento destes condicionamentos, relativos aos traba-
lhadores abrangidos pelas medidas de redução ou suspensão, impli-
cará a devolução dos apoios recebidos relativamente ao trabalhador 
que tenha visto cessado o seu contrato;

 ‒ Quando, durante o período de redução ou suspensão, os traba-
lhadores frequentem cursos de formação profissional adequados 
à finalidade de viabilização da empresa, de manutenção dos pos-
tos de trabalho ou de desenvolvimento da qualificação profissional 
dos trabalhadores que aumente a sua empregabilidade, em confor-
midade com um plano de formação aprovado pelo serviço público 
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competente, acrescerá à compensação retributiva, a suportar em 
70% pela Segurança Social e 30% pelo empregador, uma compar-
ticipação assegurada pelo Instituto do Emprego e Formação Pro-
fissional cujo valor corresponde a 30% do Indexante dos Apoios 
Sociais (IAS), dos quais 15% se destinam ao trabalhador e os outros 
15 % ao empregador, sendo que nas restantes situações de redução 
ou suspensão, só não ocorrerá a referida comparticipação de 30% 
a suportar pelo IEFP.

C. Despedimento
O Código do Trabalho prevê a possibilidade de despedimentos do traba-
lhador por inadaptação ou por extinção do posto de trabalho. Nestes ter-
mos, as Partes Subscritoras acordam a modificação de alguns aspetos do 
regime jurídico do despedimento, nos seguintes termos:

 – No despedimento por extinção do posto de trabalho:
	 •	 Quando	na	secção	ou	estrutura	equivalente	da	empresa	haja	

uma pluralidade de postos de trabalho de conteúdo funcional 
idêntico e se pretenda proceder à extinção de apenas um ou de 
alguns deles, deve ser atribuída ao empregador a possibilidade 
de fixar um critério relevante não discriminatório face aos obje-
tivos subjacentes à extinção, que permita selecionar o posto de 
trabalho a extinguir, mediante o procedimento e as consultas 
previstos nos artigos 369º e 370º do Código do Trabalho;

	 •	 Deve	ser	eliminada	a	obrigação	de	colocação	do	trabalhador	em	
posto compatível.

 – No despedimento por inadaptação:
	 •	 Deve	ser	eliminada	a	obrigação	de	colocação	do	trabalhador	em	

posto compatível;
•	 O	despedimento	só	pode	ter	lugar	desde	que	sejam	postos	à	dispo-

sição do trabalhador, para além da compensação devida, os cré-
ditos vencidos e os exigíveis por efeito da cessação do contrato 
de trabalho, até ao termo do prazo de aviso prévio;

	 •	 Redução	do	prazo	de	consultas	em	caso	de	despedimento	por	
inadaptação e estabelecimento de um prazo para o empregador 
proferir o despedimento, através de decisão por escrito e funda-
mentada;
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	 •	 Deve	ser	admitido	o	recurso	ao	despedimento	por	inadaptação	
que não decorra de modificações no posto de trabalho, o qual 
deve obedecer aos seguintes princípios:

  (i)  Verificação de uma modificação substancial da prestação 
realizada pelo trabalhador, de que resulte, nomeadamente, 
a redução continuada de produtividade ou de qualidade, 
avarias repetidas nos meios afetos ao posto de trabalho ou 
riscos para a segurança e saúde do trabalhador, de outros 
trabalhadores ou de terceiros, determinados pelo modo do 
exercício das funções e que, em face das circunstâncias, seja 
razoável prever que tenha caráter definitivo;

  (ii)  Estabelecimento de um procedimento adequado a assegu-
rar os meios de reação do trabalhador;

  (iii) Determinação de mecanismos tendentes a proporcionar a 
eliminação da situação de inadaptação, designadamente 
mediante a concessão de formação profissional;

  (iv) Fixação de um período de trinta dias, com vista à modifica-
ção da prestação por parte do trabalhador;

  (v)  À semelhança do que se verifica na inadaptação com modi-
ficações no posto de trabalho, estabelecer a intervenção dos 
representantes dos trabalhadores;

  (vi) Admissibilidade do direito de denúncia do contrato pelo 
trabalhador, com manutenção do direito a compensação, a 
partir do momento em que a situação de inadaptação lhe 
seja comunicada;

D. Revisão do regime jurídico das compensações em caso de cessa-
ção do contrato de trabalho e criação do fundo de compensação do 
trabalho
1. Revisão do regime jurídico das compensações em caso de cessação do 
contrato de trabalho
O Memorando de Entendimento obriga o País a proceder à redução das 
compensações devidas por cessação do contrato de trabalho.

Assim, relativamente aos contratos celebrados antes de 1 de novembro 
de 2011, a compensação a que o trabalhador tem direito deve ser consti-
tuída nos termos das regras seguintes:
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 a) O trabalhador tem direito à compensação devida até à data de 
entrada em vigor das alterações nesta matéria ao Código do Tra-
balho, sendo contabilizada de acordo com o fixado no Código do 
Trabalho, com a redação dada pela Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro;

 b) Caso a compensação referida na alínea anterior seja igual ou superior 
ao limite de 12 retribuições base e diuturnidades ou a 240 RMMG, o 
trabalhador terá direito ao valor fixado na alínea a), mesmo que exceda 
este limite e sem que haja lugar a qualquer acumulação no futuro;

 c) Caso o valor seja inferior ao montante referido na alínea b), o traba-
lhador continuará a acumular os valores a que tem direito segundo 
a alínea a) com as compensações de acordo com o regime aplicável 
aos novos contratos (celebrados a partir de 1 de Novembro de 2011) 
com limite máximo de 12 retribuições base e diuturnidades, não 
podendo o montante mensal da retribuição auferida pelo trabalha-
dor, para efeitos de cálculo da compensação, exceder 20 RMMG, 
até um montante máximo de 12 retribuições base e diuturnidades, 
ou 240 RMMG.

O regime jurídico das compensações em caso de cessação de contrato 
de trabalho acima estabelecido terá natureza absolutamente imperativa 
relativamente a todos os IRCT ś e contratos de trabalho celebrados ante-
riormente à entrada em vigor do mesmo regime.

Neste contexto, o Governo compromete-se a apresentar, até ao final do 
primeiro trimestre de 2012, um estudo exaustivo que tenha presente os 
valores praticados nos restantes países europeus e após consulta aos parcei-
ros sociais, bem como a introduzir as eventuais alterações que dele decor-
ram no âmbito da discussão na especialidade da proposta de lei entretanto 
apresentada na Assembleia da República.

O Governo e os Parceiros Sociais acordam em estabelecer que, a partir 
de 1 de Novembro de 2012, a compensação devida pela cessação do con-
trato de trabalho será alinhada com a média da União Europeia, sem pre-
juízo da proteção das expectativas dos trabalhadores até esse momento.

2. Criação do fundo de compensação do trabalho
Tendo em consideração o estabelecido no Acordo Tripartido de Março de 
2011, as Partes Subscritoras acordam na criação de um fundo de compen-
sação do trabalho ou de um mecanismo equivalente.
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O Governo compromete-se a apresentar aos parceiros sociais o projeto 
de diploma legal relativo à criação do Fundo até ao final do segundo tri-
mestre de 2012 para avaliação e discussão. O Fundo ou outro mecanismo 
equivalente deverá estar operacional a 1 de Novembro de 2012. 

E. Outros Contratos
1. Contrato de muito curta duração
O contrato de muito curta duração permite adequar os requisitos de for-
mação do contrato a termo à reduzida duração inerente ao exercício de 
determinadas atividades. Em muitos setores, a necessidade de trabalho 
não excede duas semanas, justificando-se que também nestes casos se 
possa aplicar um regime menos rígido. Por conseguinte, importa poten-
ciar o recurso a este modelo contratual, admitindo o alargamento da sua 
duração e contribuindo para o aumento da sua utilização pelos operadores.

Neste contexto, o Governo e os Parceiros Sociais consideram justificar-
-se o alargamento da duração máxima do contrato de muito curta dura-
ção de sete para quinze dias, sendo que a duração total de contratos de 
trabalho a termo com o mesmo empregador não poderá exceder 70 dias 
de trabalho no ano civil.

O Governo e os Parceiros Sociais acordam, ainda, que estes contratos ficam 
excluídos do âmbito de aplicação do fundo de compensação do trabalho.

2. Comissão de serviço
Relativamente à comissão de serviço, acordam os subscritores em incluir 
a faculdade de, mediante IRCT, prever o exercício de novas funções de 
chefia, no âmbito da comissão de serviço.

F. Promoção da Mediação e da Arbitragem laborais
O Governo e os Parceiros Sociais consideram adequada a promoção de 
mecanismos alternativos de resolução de litígios individuais, que promo-
vam uma composição célere e justa dos mesmos, nomeadamente através 
da arbitragem laboral, sem prejuízo da possibilidade de recurso aos tri-
bunais judiciais.

Mais acordam em proceder a uma análise sobre a forma de tornar mais 
céleres as decisões dos tribunais judiciais em matérias do foro laboral.

Neste sentido, comprometem-se a desenvolver as iniciativas necessá-
rias até ao final de 2012.
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G. Centro de Relações Laborais
O Centro de Relações Laborais, tripartido, foi pela primeira vez previsto 
no Acordo de Concertação Estratégica de 1996/1999, tendo a sua concre-
tização sido objeto de sucessivos adiamentos e revela-se essencial para a 
promoção da contratação coletiva.

Este Centro terá por missão apoiar a negociação coletiva, nas suas ver-
tentes da informação socioeconómica e da formação de negociadores, bem 
como nas de análise de conteúdos negociais. Para o efeito, terá igualmente 
competências de observação da evolução do emprego, da formação profis-
sional e de outras questões que sejam relevantes para a negociação coletiva.

O projeto de diploma legal deverá ser discutido com os parceiros sociais 
em CPCS até final de fevereiro, visando a obtenção de um amplo consenso.

H. Fiscalização das Condições de Trabalho e Comunicações à Auto-
ridade para as Condições de Trabalho (ACT)
A melhoria das condições de trabalho, o controlo do cumprimento das 
normas em matéria laboral, a promoção de políticas de prevenção de ris-
cos profissionais e o respeito da legislação relativa à segurança e saúde no 
trabalho, em todos os setores de atividade, constituem o núcleo central 
das funções cometidas à ACT.

O relevante papel de interesse público por esta desempenhado justifica 
que a sua ação seja valorizada e que os instrumentos ao seu dispor sejam 
reforçados. Esse reforço e valorização são compatíveis com a definição de 
um quadro de funcionamento que, simultaneamente, assegure a defesa 
do interesse de ordem pública na melhoria das condições de trabalho e 
na promoção da segurança e saúde dos trabalhadores e agilize os deveres 
de comunicação das empresas.

Nesse sentido, as Partes subscritoras acordam em promover:

 – A dispensa do envio do regulamento interno da empresa, sem pre-
juízo da manutenção do dever de publicitação no local de trabalho 
e a necessária consulta prévia dos representantes dos trabalhadores;

 – A dispensa do dever de comunicar os elementos relativos à empresa 
antes do início de atividade e respetivas alterações, tendo em conta 
a publicação dos atos societários em sítio na internet criado para o 
efeito no portal da justiça, bem como a existência da certidão per-
manente, que possibilita a consulta daqueles atos de forma acessí-
vel e gratuita;



ACORDOS DE CONCERTAÇÃO SOCIAL

189

 – O deferimento tácito da autorização para redução ou exclusão de 
intervalo de descanso, desde que o empregador comunique por 
correio eletrónico cópia da declaração escrita de concordância do 
trabalhador, faça prova da respetiva comunicação à comissão de 
trabalhadores da empresa e à associação sindical respetiva e a ACT 
não se pronuncie no prazo máximo de 30 dias;

 – A dispensa do dever de comunicação do horário de trabalho, sem 
prejuízo de o incumprimento dos requisitos legais aplicáveis con-
tinuar a constituir contraordenação grave;

 – A dispensa do dever de comunicação prévia do acordo de isenção 
de horário de trabalho, sem prejuízo de tal comunicação dever ser 
feita sempre que solicitada pela ACT para verificação do respeito 
das condições previstas na lei ou em instrumento de regulamenta-
ção coletiva aplicável;

 – A autorização, por via eletrónica, do período de laboração de esta-
belecimento industrial e de laboração contínua, a qual será obri-
gatoriamente concedida pela mesma via sempre que se mostrem 
observados os requisitos legais estipulados. 

O Governo e os Parceiros Sociais concordam que deve ser reforçada a 
atuação da ACT para garantir o cumprimento da Lei, nomeadamente por 
organização de campanhas em todos os casos em que são visíveis as viola-
ções sistemáticas da lei, na verificação das situações solicitadas pelos Par-
ceiros Sociais (desde que não revistam caracter sistemático), em todos os 
encerramentos ilegais de empresas ou situações de salários em atraso e, 
em geral, nos casos que ponham em causa a concorrência leal.

I. Subsídio de desemprego
O compromisso do Estado Português no quadro do Memorando de Enten-
dimento é de que serão revistos, o prazo máximo de atribuição do sub-
sidio de desemprego que será reduzido para 18 meses (com manutenção 
dos direitos adquiridos); o valor máximo do subsidio de desemprego que 
será reduzido para 2,5 IAS; o valor do subsídio de desemprego que terá 
uma redução do 10% passados 6 meses e ainda a diminuição do período 
de garantia de 15 para 12 meses nos últimos dois anos e terão direito a sub-
sídio de desemprego trabalhadores independentes.
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Neste contexto, as Partes Subscritoras entendem que devem ser desen-
volvidas as seguintes alterações ao regime jurídico de proteção no desem-
prego dos trabalhadores por conta de outrem, beneficiários do regime 
geral de segurança social, de modo a adequá-lo à realidade económica e 
financeira do país, sem esquecer a realidade social subjacente a esta even-
tualidade:

 a) Manutenção da duração do subsídio de desemprego e do seu valor 
para os atuais desempregados;

 b) Redução proporcional dos períodos de concessão do subsídio de 
desemprego, para os novos trabalhadores passando o prazo máximo 
de concessão para 540 dias, salvaguardando-se os direitos em for-
mação dos beneficiários. Prevê-se ainda a possibilidade de ultrapas-
sar o período de 540 dias, em função da idade do beneficiário e do 
número de meses com registo de remunerações no período imedia-
tamente anterior à data do desemprego, nomeadamente através de 
um período adicional para as carreiras contributivas mais longas;

 c) Redução dos períodos de concessão do subsídio de desemprego 
para os atuais trabalhadores no ativo, tendo presente as seguintes 
regras:

 (i) Os trabalhadores que tenham duração do subsídio superior à 
duração fixada na alínea b) mantem integralmente os direitos 
de que hoje dispõem;

 (ii) Os trabalhadores com direito a uma duração do subsídio de 
desemprego inferior ao referido na alínea b) progredirão na 
forma a até aos limites fixados na alínea b);

 d) Redução do valor máximo do subsídio de desemprego para 2,5 IAS 
com manutenção dos valores mínimos; de forma a salvaguardar os 
beneficiários com menores salários;

 e)  Posterior redução de 10% no valor do subsídio de desemprego pas-
sados 6 meses;

 f) Majoração temporária de 10% do montante do subsídio de desem-
prego nas situações em que ambos os membros do casal sejam titula-
res de subsídio de desemprego e tenham filhos a cargo, abrangendo 
esta medida igualmente as famílias monoparentais;

 g) Redução de 450 para 360 dias do prazo de garantia para acesso ao 
subsídio de desemprego; com vista a alargar a proteção aos benefi-
ciários mais jovens.
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 − Alargar a cobertura de desemprego a trabalhadores indepen-
dentes com descontos para a Segurança Social, em situação de 
dependência económica de 80% ou mais para uma única empresa 
e com descontos para a Segurança Social que respeitem o perí-
odo de garantia.

 − Ajustamentos pontuais ao regime jurídico de proteção no desem-
prego com vista a melhorar a eficácia e eficiência da proteção, 
designadamente em caso de doença dos beneficiários, e, bem 
assim, a reforçar as condições de atribuição e manutenção das 
prestações.

 − Melhoramentos no atendimento ao cidadão com uma dimi-
nuição dos valores indevidamente pagos, bem como a obten-
ção de ganhos de eficiência, através de soluções relacionadas 
com a i) fixação da data de pagamento das prestações sociais, 
ii) realização de um único processamento por subsistema e iii) 
processamento de pagamento referente a um dado período de 
desemprego no mês imediatamente seguinte.

O Governo aprovará, até ao final do segundo semestre de 2012, medidas 
concretas, incluindo ao nível da gestão de recursos humanos e mantendo 
o volume de emprego das empresas, que permitam reforçar a qualifica-
ção e a capacidade técnica das empresas, nomeadamente através do alar-
gamento nestes casos do acesso ao subsídio de desemprego por parte dos 
trabalhadores substituídos por trabalhadores permanentes.

O Governo compromete-se a, no prazo de 180 dias, a apresentar um 
documento para discussão relativa a atribuição de subsídio de desemprego 
aos empresários em nome individual, membros de órgãos estatutários das 
pessoas coletivas e aos outros trabalhadores independentes.

Os elevados níveis de desemprego em Portugal sublinham a importân-
cia da modernização das políticas passivas de emprego, nomeadamente 
no sentido da sua aproximação em relação aos padrões da União Euro-
peia. Conjuntamente com as reformas na legislação laboral, o mercado 
de trabalho português deve caminhar no sentido do modelo da flexisegu-
rança, envolvendo proteção alargada aos desempregados e políticas ativas 
de emprego mais eficazes.

As medidas acima identificadas incluem as obrigações assumidas pelo 
Estado português junto da União Europeia, Fundo Monetário Internacio-
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nal e Banco Central Europeu e devem ser objeto de decreto-lei a aprovar 
pelo Governo até ao fim do primeiro trimestre de 2012. 

J. Dinamização da negociação coletiva
A contratação coletiva é um instrumento fundamental de regulamenta-
ção das relações de trabalho e de regulação económica e social, sendo de 
interesse mútuo para as empresas e os trabalhadores. Tem, por esse facto, 
um impacto muito significativo sobre a competitividade e o emprego, pro-
movendo a concorrência leal e melhores condições para a adaptação das 
empresas à mudança e para a melhoria da qualidade do emprego.

As Partes Subscritoras entendem que a negociação coletiva constitui 
um fator essencial de desenvolvimento das relações laborais, que deve ser 
valorizado e promovido. Com efeito, pretende-se estabelecer um nível 
máximo de aproximação das decisões dos seus próprios destinatários, con-
tribuindo para a adequação do seu conteúdo ao caso concreto.

O tecido empresarial português é caracterizado pelo predomínio das 
pequenas e microempresas, mostrando-se necessário criar condições para 
o desenvolvimento da negociação coletiva neste âmbito, nomeadamente 
através de mecanismos de descentralização da contratação.

Este objetivo encontra-se previsto no Acordo Tripartido de março de 
2011, que estabelece um conjunto de medidas, igualmente consagradas 
no Memorando de Entendimento.

Assim, comprometem-se a adotar as seguintes medidas:

 – Admitir a determinação, nos contratos coletivos de trabalho, de 
que certas matérias, tais como a mobilidade geográfica e funcio-
nal, a organização do tempo de trabalho e a retribuição, possam 
ser reguladas por estruturas representativas dos trabalhadores na 
empresa, incluindo as comissões de trabalhadores e as comissões 
sindicais, mediante a definição dos termos e condições em que tal 
se pode verificar;

 – Determinar que o acordo que resultar destas negociações deve ser 
sujeito a procedimento de depósito e a publicação obrigatória no 
Boletim do Trabalho e Emprego;

 – Admitir a delegação dos poderes para contratar convenções cole-
tivas, por parte de associação sindical, nas estruturas de represen-
tação coletiva de trabalhadores nas empresas com pelo menos 150 
trabalhadores.
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O Governo e os Parceiros Sociais comprometem-se a dinamizar a nego-
ciação colectiva. Neste quadro: 

 – O Governo compromete-se a tornar mais operativos os serviços de 
conciliação e mediação e a utilizar os mecanismos administrativos 
ao seu dispor; 

 – Os Parceiros Sociais comprometem-se a procurar celebrar acor-
dos bilaterais em que assumam responsabilidades na promoção na 
negociação colectiva; 

 – O Governo, enquanto empregador na Administração Pública e no 
Sector Empresarial do Estado, compromete-se a dinamizar a nego-
ciação com as estruturas sindicais representativas nos sectores.

V. COMPROMISSOS QUANTO À AGENDA FUTURA
Sem prejuízo das obrigações específicas constantes do presente, as Par-
tes Subscritoras consideram fundamental prosseguir a análise, discussão 
e avaliação tripartida, em sede de Comissão Permanente de Concertação 
Social, das medidas de execução das iniciativas, legislativas ou outras, já 
desencadeadas ou em fase de projeto, nas matérias que constituem objeto 
do presente Compromisso.

Em particular, as Partes subscritoras acordam em proceder à avaliação, 
até ao final do primeiro semestre de 2012, do impacto das medidas previstas 
no Compromisso e à identificação de eventuais medidas cuja adoção seja 
considerada necessária para dar execução aos objetivos nele consignados.

Fica expressamente acordado que as medidas constantes do presente 
Compromisso e que devam ser objeto de proposta de lei deverão ser apre-
sentadas pelo Governo à Assembleia da República, com respeito pelos pra-
zos estabelecidos no Memorando de Entendimento. 

O Governo compromete-se, no âmbito das matérias laborais previstas 
no presente Acordo, a não introduzir qualquer aditamento ou matérias 
diferentes, salvo se previamente acordadas com as Partes Subscritoras.
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Acordo Relativo à Atualização da Retribuição  
Mínima Mensal Garantida, Competitividade  

e Promoção do Emprego

Considerando:

	 •	 Que	o	crescimento	da	produtividade	do	trabalho	em	Portugal	e	o	
diferencial entre esta e a média dos países com que concorremos 
nos mercados internacionais são determinantes do crescimento eco-
nómico, pelo que a evolução futura da retribuição mínima mensal 
garantida, sem prejuízo de outros princípios genéricos que devem 
estar presentes no processo de atualização, como a evolução do 
custo de vida e da economia, as necessidades dos trabalhadores, 
a situação do mercado de trabalho ou a política de rendimentos, 
conforme previsto no artigo 59º da Constituição da República Por-
tuguesa e no artigo 273º do Código do Trabalho (Lei nº 7/2009), 
deverá ter na evolução da produtividade do trabalho, igualmente 
constante das referidas Leis, o princípio orientador, enquadrado 
nos objetivos que estejam presentes na política de rendimentos;

	 •	 Que	a	sustentabilidade	do	nível	de	emprego	e	dos	postos	de	traba-
lho é um requisito fundamental a promover enquanto base de uma 
economia competitiva e de uma sociedade equilibrada no qual a 
produtividade desempenha um papel relevante;

	 •	 Que	o	crescimento	económico	e	a	criação	de	postos	de	trabalho	
são elementos indispensáveis para uma coesão social, que consagre 
oportunidades e privilegie uma inclusão ativa;   

	 •	 Que	a	evolução	da	Retribuição	Mínima	Mensal	Garantida	(RMMG)	
tem um objetivo político e social de elevar a retribuição dos salários 
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mais baixos, combater a pobreza e as desigualdades e de contribuir 
para a concretização de uma política de rendimentos;

	 •	 Que	a	economia	portuguesa	vem	demonstrando	sinais	de	recupe-
ração, manifestados no crescimento da riqueza nacional, na gera-
ção de emprego e na diminuição do desemprego;

	 •	 Que	o	desenvolvimento	do	mercado	de	trabalho	começa	a	expres-
sar um clima de confiança nas empresas e nos trabalhadores, como 
resulta do aumento da população empregada e das relações de tra-
balho estabelecidas;

	 •	 Que	o	Acordo	sobre	a	Fixação	e	Evolução	da	RMMG,	assinado	em	
2006 em sede de Concertação Social pelos parceiros sociais e o 
Governo, estabelecia uma fixação faseada da RMMG, com o obje-
tivo de atingir o valor de €500 em 2011;

	 •	 Que	o	Decreto-Lei	n.º	143/2010,	de	31	de	Dezembro,	fixou	em	€485	
a RMMG, com efeitos a 1 de Janeiro de 2011;

	 •	 Os	trabalhos	desenvolvidos	em	diálogo	social	na	Comissão	Perma-
nente de Concertação Social, no âmbito da Mesa Negocial tripar-
tida para a discussão da determinação da RMMG.

O Governo e os parceiros sociais acordam no seguinte:

 1. A RMMG será fixada em €505,00 a partir de 1 de outubro de 2014;
 2. A mesma remuneração manter-se-á em vigor até 31 de dezembro 

de 2015;
 3. Constituir uma comissão tripartida, em sede de Comissão Per-

manente de Concertação Social, composta por representantes dos 
parceiros sociais e Governo com vista à definição de critérios para 
a determinação das atualizações futuras da RMMG, com especial 
indeterminação na conciliação da produtividade, competitividade 
e política de rendimentos e preços;

 4. Instituir uma medida excecional de apoio ao emprego, enquadrada 
na política pública de favorecer a criação de postos de trabalho, com 
o propósito de contribuir para a sustentabilidade e promoção do 
emprego, designadamente para as situações contratuais ao nível da 
retribuição mínima garantida prévias à presente atualização, com a 
diminuição de 0,75 p.p.na taxa social única, durante o período de 
15 meses, às entidades empregadoras que tenham trabalhadores 
beneficiados pelo aumento do salário mínimo. 
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Acordo Relativo à Aplicação da Retribuição Mínima 
Mensal Garantida para o Ano de 2016

Considerando que:

	 •	 A	retribuição	mínima	mensal	garantida	(RMMG)	constitui	um	
referencial do mercado de emprego quer na perspetiva da compe-
titividade e da sustentabilidade das empresas, quer na perspetiva 
do trabalho digno e da coesão social, sendo nesta última um instru-
mento relevante de combate à pobreza e às desigualdades e para a 
concretização de uma política de rendimentos adequada; 

	 •	 O	relançamento	da	economia	e	a	promoção	do	crescimento	passam	
fundamentalmente pela melhoria da competitividade, financia-
mento e sustentabilidade das empresas, a par do reforço do poder 
de compra, em particular daqueles que estão na base da escala de 
rendimentos do trabalho, sendo esse desígnio em simultâneo bené-
fico para as empresas e um poderoso instrumento de promoção da 
coesão social;

	 •	 Ouvidos	os	parceiros	sociais,	o	Governo	através	do	Decreto-Lei	
n°254-A/2015, de 31 de dezembro, atualizou de €505,00 para 
€530,00, o valor da retribuição mínima mensal garantida, com efei-
tos a partir de 1 de janeiro de 2016;

	 •	 A	Comissão	Permanente	de	Concertação	Social	atribuiu,	neste	qua-
dro, prioridade à negociação de um acordo para garantir a boa apli-
cação da RMMG em 2016, no quadro da sua evolução de médio 
prazo,
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o Governo e os parceiros sociais acordam o seguinte:

 1. Proceder a um acompanhamento regular do impacto do aumento da 
RMMG aprovado pelo Decreto-Lei n°254-Al2015, de 31 de dezem-
bro, no âmbito de um grupo tripartido no quadro da CPCS e com 
base num relatório trimestral a elaborar pelo Governo, já a partir de 
março de 2016, reavaliará cada uma das cláusulas que fazem parte 
deste acordo;

 2. Manter em vigor, com a duração de um ano, até 31 de janeiro de 
2017, a diminuição de 0,75 p.p. na taxa social única das entidades 
empregadoras para os trabalhadores com contratos a tempo com-
pleto que, em 31 de dezembro de 2015, auferissem uma retribuição 
base mensal não superior a €530, ou ao valor correspondente, em 
termos proporcionais, nos contratos a tempo parcial.

 3. Os parceiros sociais comprometem-se a identificar e debater com o 
Governo medidas alternativas de apoio aos empregadores de traba-
lhadores abrangidos por este aumento que não penalizem a segu-
rança social e que possuam idêntico impacto financeiro.

 4. Iniciar a discussão de um programa de atualização de médio prazo 
da RMMG, observando os critérios previstos na Constituição da 
República Portuguesa e no Código do Trabalho, nomeadamente a 
evolução da produtividade, a competitividade, a inflação, as neces-
sidades dos trabalhadores e a situação do emprego, com vista à cele-
bração de um acordo de concertação para o horizonte da legislatura, 
no qual relevará, também, o aumento das competências e qualifi-
cações dos trabalhadores, dando particular importância ao apoio a 
conceder aos Centros Protocolares de Formação e às organizações 
formativas dos parceiros sociais com assento na Comissão Perma-
nente de Concertação Social e dos seus associados.

 5. O Governo compromete-se a apresentar e discutir com os parceiros 
sociais, em sede de CPCS, medidas que visem compensar os efeitos 
do aumento da RMMG nos contratos públicos de execução dura-
doura a que estejam afetos trabalhadores que, em 31 de dezembro 
de 2015, auferissem o valor da RMMG em vigor à data.
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Compromisso Tripartido para um Acordo  
de Concertação de Médio Prazo

Partindo de uma análise partilhada da realidade económica e social 
do país da qual faz sentido destacar, sem prejuízo de outros elementos, 
os seguintes:

 1. A concertação é um espaço privilegiado de promoção de estraté-
gias partilhadas de modernização económica e social na sociedade 
portuguesa;

 2. A valorização da Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG) 
é um instrumento com potencial na melhoria das condições de vida 
e da coesão e na promoção da sustentabilidade do crescimento eco-
nómico e da competitividade;

 3. O montante da RMMG e a subsistência de importantes bolsas de 
trabalhadores em situação de pobreza justificam o desígnio nacio-
nal de realizar um esforço extraordinário e concertado para a ele-
vação da RMMG, durante um período delimitado, para patamares 
que promovam uma maior modernização económica e social e uma 
efetiva redução das desigualdades;

 4. A previsibilidade dos critérios para a trajetória de evolução da 
RMMG no médio prazo, bem como a monitorização dos seus efei-
tos à medida que essa evolução vai tendo lugar, são elementos indis-
pensáveis para uma correta projeção das estratégias empresariais 
com garantias de um horizonte de estabilidade e instrumentos de 
antecipação das condições para as tomadas de decisão de empre-
sários e gestores;
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 5. Existindo setores da economia portuguesa nos quais a RMMG tem 
um peso mais relevante, é importante quer no plano da monitori-
zação, quer na ótica de ações que possam conduzir a melhores con-
dições de incorporação uma particular atenção a tais realidades 
setoriais;

 6. A RMMG desempenhou historicamente e continua a desempe-
nhar um papel de grande alcance no combate a diferentes tipos de 
informalidade e, por essa via, para a promoção de um ambiente de 
concorrência e competição transparentes entre as empresas, essen-
ciais para a modernização do país;

 7. A concretização deste desígnio deve ser enquadrada num conjunto 
de objetivos de reforço da competitividade, do emprego e da coe-
são social, objetivos para os quais é relevante o reforço do diálogo 
social a todos os níveis;

 8. A criação de condições efetivas para o dinamismo da negociação 
coletiva é essencial para uma autorregulação positiva de aspetos 
importantes da economia, do mercado de trabalho e das relações 
laborais, essencial para uma adaptação negociada e bem-sucedida 
ao nível sectorial e empresarial;

 9. A acentuada segmentação constitui um desafio estruturante no 
mercado de trabalho português, com consequências relevantes para 
os trabalhadores, para as empresas e para a sustentabilidade do sis-
tema de proteção social;

 10. Nas atuais condições, internas e externas, da economia portuguesa e 
tendo em conta um quadro de competição global com contornos de 
complexidade e incerteza que não deverão cessar de se aprofundar 
nos próximos anos, é essencial promover uma estratégia nacional 
integrada e multidimensional que crie instrumentos de moderni-
zação e aumento da competitividade;

Os parceiros sociais representados na Comissão Permanente de Con-
certação Social e o Governo deliberam acordar:

1. No âmbito da atualização da RMMG:

 1. Concretizar, em 2017, um aumento de 5% para os trabalhadores 
abrangidos, como impulso decisivo deste esforço concertado para 
aumentar a massa salarial, combater a pobreza no trabalho e pro-
mover a coesão;
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 2. Desenvolver esforços para tornar exequível, verificadas as condições 
económicas e sociais que o possibilitem, a progressiva evolução do 
valor real da RMMG até 2019;

 3. Concretizar um plano específico de apoio à evolução da RMMG 
que torne mais sustentáveis os termos acima definidos;

 4. Calendarizar relatórios de monitorização periódica sobre os impac-
tos da RMMG, apresentados e discutidos com os Parceiros em 
CPCS;

 5. Tendo em conta os elementos acima referidos, 
 i. O valor da RMMG em 2017 será fixado em 557 euros;
 ii. Será aplicada, com a duração de um ano, até 31 de janeiro de 2018, 

uma diminuição de 1.25 p.p. na taxa social única das entidade 
empregadoras, a suportar por transferência do OE, nos termos 
da lei, para os contratos a tempo completo, com uma remunera-
ção base mensal média entre 530 € e 557€, ou em termos pro-
porcionais nos contratos a tempo parcial, nos meses de outubro 
a dezembro de 2016, que não tenham auferido outras naturezas 
de remuneração, com exceção de trabalho suplementar e/ou tra-
balho noturno até ao valor médio acumulado de 700€.

 iii. Os contratos públicos plurianuais onde a RMMG tem forte 
impacto serão ajustados em função da subida da RMMG, com 
vista à sua atualização;

2. No âmbito da promoção de ações conjuntas para o desenvolvimento da 
negociação coletiva e para a modernização do mercado de trabalho, inte-
grando as seguintes dimensões:

 1. Compromisso bipartido de transmissão às estruturas integradas nos 
parceiros sociais no sentido de uma política de não uso da figura 
da denúncia de convenções coletivas de trabalho durante um perí-
odo de 18 meses, a começar em Janeiro de 2017, assumindo adicio-
nalmente o próprio Estado idêntico compromisso, bem como o de 
dinamização da negociação coletiva em todos os setores em que é 
empregador;

 2. Discutir durante o ano de 2017, na sequência do Livro Verde das 
Relações Laborais, que o Governo se compromete a apresentar até 
ao final do primeiro trimestre de 2017, uma avaliação integrada e 
partilhada do quadro laboral, com vista à celebração de um acordo 
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subsequente em sede de concertação social que inclua estas maté-
rias; 

 3. Integrar, neste quadro, medidas de redução da acentuada segmen-
tação do mercado de trabalho existente em Portugal e de promoção 
da negociação coletiva;

 4. Apreciar, com base numa proposta do Governo, uma revisão do 
enquadramento normativo e do funcionamento do Fundo de Com-
pensação do Trabalho, visando uma melhor adequação aos objeti-
vos que presidiram à sua criação;

 5. Apreciar, com base numa proposta do Governo, mudanças no 
enquadramento das portarias de extensão e o estabelecimento de 
prazos legais de emissão dos avisos e das portarias, no primeiro tri-
mestre de 2017;

3. No âmbito do enquadramento económico e social, promover, durante o 
primeiro semestre de 2017, um debate na CPCS que integre questões rela-
tivas à competitividade das empresas, à modernização económica e social 
do país, e às condições que promovam estabilidade, equilíbrio e coesão 
social, nomeadamente:

 1. Reforço dos mecanismos de financiamento da economia e capitali-
zação das empresas, nomeadamente no âmbito do aprofundamento 
do Programa Capitalizar;

 2. Prioridade ao domínio da qualificação de adultos e jovens, em espe-
cial quanto à mobilização de meios a realocar nas verbas do PT2020, 
incluindo um compromisso expresso de especial apoio aos Centros 
de Formação Protocolares e às organizações formativas dos parcei-
ros sociais com assento na CPCS e seus associados no âmbito de 
uma parceria alargada para o reforço do desígnio nacional estraté-
gico em torno da qualificação;

 3. Nova prioridade ao investimento público direcionado às infra-
estruturas para a competitividade, nomeadamente ao nível dos 
transportes e logística, com vista a uma melhoria da conectividade 
internacional;

 4. Calendarização de novas ações a empreender pelo Governo na dimi-
nuição da componente regulada dos custos da energia, por forma a 
atingir uma maior equidade entre a contribuição das diversas par-
tes envolvidas;
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 5. Estratégia integrada para a redução de outros custos de contexto, 
aprofundando mecanismos de simplificação administrativa e desbu-
rocratização no âmbito do SIMPLEX+ e com ponderação de outras 
vertentes destas matérias;

 6. Ponderação de medidas de agilização e reforço do funcionamento 
quer da justiça do trabalho quer da justiça económica, do acesso às 
questões processuais da tramitação e aos resultados das execuções;

 7. Compromisso no sentido de estabilidade e previsibilidade fiscal, e 
de medidas para tornar o sistema fiscal mais justo, competitivo e 
simples;

 8. Construção de uma estratégia equilibrada e transversal que englobe 
o reforço da adequação da proteção social e da sustentabilidade 
da Segurança Social, o estímulo da natalidade e dos padrões de 
bem-estar das famílias e crianças, e medidas de promoção do enve-
lhecimento ativo, incluindo no plano do emprego, bem como a con-
ciliação equilibrada entre trabalho e vida pessoal e familiar por 
homens e mulheres e a promoção da igualdade de género;

 9. Reforço do apoio ao empreendedorismo e ao desenvolvimento de 
novas e jovens empresas, aprofundar e reforçar os programas em 
vigor ou criar novas medidas que congreguem aconselhamento téc-
nico, desenvolvimento e capacitação de competências, acompanha-
mento do projeto nos primeiros anos de vida, facilitação do acesso e 
condições do crédito e estabelecimento de uma rede de contactos;

 10. Avaliação do regime jurídico de proteção social na eventualidade 
de desemprego, e em particular dos trabalhadores independentes 
com atividade empresarial e dos membros dos órgãos estatutários 
das pessoas coletivas, cumprindo assim o disposto na lei.





ADENDA AO COMPROMISSO TRIPARTIDO  
PARA UM ACORDO DE CONCERTAÇÃO DE MÉDIO PRAZO 

FICHA:

Local e data de celebração: Lisboa, 3 de fevereiro de 2017 

Subscritores: 

ANTÓNIO COSTA
Primeiro Ministro XXI Governo Constitucional 

CARLOS SILVA
Secretário Geral UGT, União Geral de Trabalhadores 

JOÃO MACHADO
Presidente da CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal 

JOÃO VIEIRA LOPES
Presidente da CCP, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal 

ANTÓNIO SARAIVA
Presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal 

FRANCISCO CALHEIROS
Presidente da Confederação do Turismo Português
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Adenda ao Compromisso Tripartido para um Acordo  
de Concertação de Médio Prazo

Tendo em consideração que:

 a) a 27 de janeiro foi publicada a Resolução da Assembleia da República 
nº 11/2017, que fez cessar a vigência do Decreto-Lei nº 11-A/2017, 
de 17 de janeiro, o qual criou uma medida excecional de apoio ao 
emprego através da redução da taxa contributiva a cargo da enti-
dade empregadora, que concretizava uma das mediadas previstas 
no “Compromisso Tripartido para um Acordo de Concertação de 
Médio Prazo”; 

 b) os pressupostos e a necessidade subjacente à criação da medida 
excecional de apoio ao emprego através da redução da taxa contri-
butiva a cargo da entidade empregadora, se mantem válida.

Os parceiros sociais representados na Comissão Permanente de Con-
certação Social e o Governo deliberam acordar:

 1. Declarar sem efeito a redação originária da alínea ii) do subponto 
5. do ponto 1. do «Compromisso”; 

 2. Inserir uma nova alínea II) para o subponto 5. Do ponto 1. do “Com-
promisso” com se seguinte redação: 

  Será aplicada uma redução do pagamento especial por conta (PEC), 
nos seguintes termos:

 a) O pagamento especial por conta, a pagar pelos sujeitos passivos 
nos períodos de tributação que se iniciem em 2017 e em 2018, 
beneficia das seguintes reduções:
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 i. Redução de € 100 sobre o montante apurado nos termos do 
artigo 106º do Código do IRC; e

 ii. Redução adicional de 12,5% sobre o montante apurado que 
resultar da aplicação da alínea anterior.

 b) Beneficiarão das reduções previstas no número anterior os sujei-
tos passivos que, no período de tributação iniciado em 2016, 
tenham pago ou colocado à disposição rendimentos do traba-
lho dependente a pessoas singulares residentes em território 
português num montante igual ou superior a € 7 420;

 c) A redução do pagamento especial por conta apenas é aplicável 
aos sujeitos passivos que, na data de pagamento de cada uma 
das prestações do pagamento especial por conta, tenham a sua 
situação tributária e contributiva regularizada;

 3. O Governo irá negociar com os representantes das instituições do 
setor social , em sede de Compromisso de Cooperação para o Setor 
Social e Solidário, a atualização da comparticipação da segurança 
social, no âmbito dos acordos de cooperação celebrados com as ins-
tituições particulares de solidariedade social ou equiparadas para o 
desenvolvimento de serviços e respostas sociais , relativamente aos 
quais as despesas com pessoal tenham sofrido impactos substan-
ciais decorrentes da entrada em vigor do Decreto-Lei n. 86-B/2016, 
de 29 de dezembro.

 4. A presente «adenda» produz efeitos à data de assinatura do «Com-
promisso», passando a fazer parte integrante do mesmo.



ACORDO “COMBATER A PRECARIEDADE E REDUZIR 
A SEGMENTAÇÃO LABORAL E PROMOVER UM MAIOR 

DINAMISMO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA”

FICHA:

Local e data de celebração: Lisboa, 18 de junho de 2018

Subscritores: 

ANTÓNIO COSTA
Primeiro Ministro XXI Governo Constitucional 

CARLOS SILVA
Secretário Geral UGT, União Geral de Trabalhadores 

EDUARDO OLIVEIRA E SOUSA
Presidente da CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal 

JOÃO VIEIRA LOPES
Presidente da CCP, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal 

ANTÓNIO SARAIVA
Presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal 

FRANCISCO CALHEIROS
Presidente da Confederação do Turismo de Portugal 
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Combater a Precariedade e Reduzir  
a Segmentação Laboral e Promover um Maior 

Dinamismo da Negociação Coletiva

Considerando: 

 (a) A evolução do mercado de trabalho em Portugal, com uma recupe-
ração assinalável nos últimos anos, mas com problemas persistentes 
e com consequências estruturais de relevo tanto do ponto de vista 
social como económico;

 (b) Que a promoção da cobertura e dinamismo da negociação coletiva 
e o combate à excessiva segmentação e precariedade do emprego 
devem constituir objetivos de um esforço partilhado que mobilize 
todos os agentes e setores da sociedade portuguesa para a melho-
ria do mercado de trabalho em Portugal; 

 (c) O extenso e aprofundado debate com base no Livro Verde das Rela-
ções Laborais de 2016 e respetiva atualização em janeiro de 2018, 
os documentos de reflexão apresentados pelo Governo, os contri-
butos apresentados em diferentes fases pelos parceiros sociais e os 
debates específicos sobre estas questões em sede de Comissão Per-
manente de Concertação Social;

 (d) A importância de valorizar o diálogo social a todos os níveis e, em 
particular, a Concertação Social enquanto instância privilegiada de 
diálogo tripartido para promover mudanças sustentáveis e negocia-
das do mercado de trabalho e das relações laborais;

 (e) A importância de tomar medidas concretas para reduzir a excessiva 
segmentação e precariedade no mercado de trabalho e para esti-
mular o dinamismo da negociação coletiva em Portugal; 
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O Governo e os parceiros sociais acordam no desenvolvimento de um 
conjunto de medidas com os objetivos acima enunciados:

1. Alterações ao Código do Trabalho
Para limitar as possibilidades legais do uso excessivo de contratos de 

trabalho a termo e promover uma maior proteção dos trabalhadores:

	 Reduzir a duração máxima dos contratos a termo certo de três para 
dois anos, incluindo renovações, e estabelecer que a duração total 
das renovações não pode exceder a do período inicial do contrato;

	 Reduzir a duração máxima dos contratos de trabalho a termo incerto 
de seis para quatro anos;

	 Eliminar do Código de Trabalho a norma que permite a contrata-
ção a termo para postos de trabalho permanentes de trabalhadores 
à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração, 
admitindo-a apenas para desempregados de muito longa duração 
(desempregados há mais de dois anos);

	 Limitar a possibilidade, atualmente existente na lei, de contratação 
a termo no caso de lançamento de nova atividade de duração incerta 
ou da abertura de novos estabelecimentos às empresas com menos 
de 250 trabalhadores (micro, pequenas e médias empresas) e esta-
belecer que a duração máxima de dois anos dos contratos a termo 
celebrados nestas situações está limitada ao período de dois anos a 
contar do lançamento de nova atividade ou do início do funciona-
mento da empresa ou estabelecimento;

	 Afastar a possibilidade de as convenções coletivas alterarem o 
regime legal da contratação a termo, vedando a criação de moti-
vos adicionais para a contratação a termo que não correspondam 
à satisfação de necessidade temporária da empresa, bem como a 
modificação da regra que proíbe a sucessão de contratos a termo e 
de outras normas que asseguram o cumprimento da diretiva comu-
nitária sobre os contratos a termo; 

	 Clarificar que, no caso de as partes acordarem que o contrato a 
termo não está sujeito a renovação, se mantém o direito do traba-
lhador à compensação por caducidade.

Para desincentivar o recurso ao trabalho não declarado ou subdeclarado 
e para promover a contratação por tempo indeterminado nos setores com 
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atividade sazonal ou cujo ciclo anual de atividade apresente irregularida-
des decorrentes da natureza estrutural do respetivo mercado:

  Alargar de 15 para 35 dias a duração máxima dos contratos de muito 
curta duração, em situação de acréscimo excecional e substancial 
da atividade de empresa cujo ciclo anual apresente irregularidades 
decorrentes do respetivo mercado ou de natureza estrutural que 
não seja passível de assegurar pela sua estrutura permanente, nome-
adamente em atividade sazonal no setor agrícola ou do turismo, 
preservando a duração máxima anual de 70 dias de trabalho com o 
mesmo empregador;

	 Reduzir o período mínimo de prestação de trabalho anual do con-
trato de trabalho intermitente de seis para cinco meses, reduzindo, 
proporcionalmente, o tempo de trabalho consecutivo de quatro 
para três meses e estabelecer que, caso o trabalhador exerça outra 
atividade remunerada durante o período de inatividade, o empre-
gador deve informá-lo do início da atividade no âmbito do contrato 
de trabalho intermitente com uma antecedência de 30 dias, sendo 
que, nesse caso, o montante da retribuição da segunda atividade é 
deduzido à compensação prevista na lei ou em convenção coletiva. 

Para promover a contratação sem termo de trabalhadores à procura do 
primeiro emprego e de desempregados de longa duração e estimular a sua 
inserção no mercado de trabalho:

	 Estabelecer que o período experimental aplicável aos contratos sem 
termo celebrados com trabalhador à procura de primeiro emprego 
ou em situação de desemprego de longa duração é de 180 dias;

	 Clarificar na lei que conta para efeitos de período experimental o 
período de estágio profissional anterior à celebração do contrato, 
bem como as outras relações de trabalho já prevista na lei.

Para garantir uma maior proteção dos trabalhadores temporários:

	 Introduzir um limite máximo de seis renovações ao contrato de tra-
balho temporário, atualmente inexistente na lei, exceto quando o 
contrato seja celebrado para substituição direta ou indireta de tra-
balhador ausente ou que, por qualquer motivo, se encontre tempo-
rariamente impedido de trabalhar;
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	 Eliminar o prazo de aplicação das normas das convenções coleti-
vas aos trabalhadores temporários atualmente previsto, de modo a 
reforçar as suas condições de equidade face aos demais trabalha-
dores da empresa onde exercem a sua atividade;

	 Reforçar a transparência no recurso ao trabalho temporário, tor-
nando obrigatória a prestação de informação ao trabalhador tem-
porário sobre o motivo subjacente à celebração de contrato de 
utilização entre a empresa utilizadora e a empresa de trabalho 
temporário, salvaguardando os conteúdos confidenciais previstos 
no Código do Trabalho, e agravar a contraordenação em caso de 
incumprimento;

	 Estabelecer que a sanção aplicável em caso de celebração de con-
trato de utilização em violação das regras legais, quaisquer que elas 
sejam, é a integração do trabalhador na empresa utilizadora a título 
de contrato sem termo.

Para simplificar o processo de celebração de contrato individual de tra-
balho e promover a sua desmaterialização: 

  Promover, a prazo, a desmaterialização do contrato de trabalho 
sujeito a forma especial (contrato a termo e contrato de trabalho 
temporário), mediante o cumprimento do dever de comunicação 
através da plataforma da Segurança Social, ficando salvaguardadas 
todas as garantias de prova e de proteção do trabalhador e os deve-
res de informação legalmente exigíveis;

	 Admitir, por vontade das partes, a possibilidade de aplicação de 
idêntico regime de desmaterialização à celebração do contrato de 
trabalho sem termo, que passaria a ser comunicado através da refe-
rida plataforma da Segurança Social.

Para promover um maior dinamismo da contratação coletiva e reduzir 
a individualização das relações laborais:

  Eliminar o banco de horas individual e o banco de horas grupal 
com origem em acordos individuais, estabelecendo que os bancos 
de horas já instituídos por acordo individual cessam, no máximo, 
um ano após a entrada em vigor das novas regras, reservando-se a 
adoção do banco de horas para a negociação coletiva ou para acor-
dos de grupo a alcançar através de consulta aos trabalhadores; 



ACORDOS DE CONCERTAÇÃO SOCIAL

221

	 Prever que, no caso dos acordos de grupo referidos no ponto ante-
rior, o banco de horas grupal permite que o período normal de tra-
balho seja aumentado até duas horas diárias com um limite de 50 
horas semanais e de 150 horas por ano. O banco de horas grupal 
com origem em acordos de grupo pode ser instituído e aplicado ao 
conjunto dos trabalhadores de determinada equipa, secção ou uni-
dade económica se, após consulta por voto secreto dos trabalhado-
res a abranger, e com garantia de acompanhamento da votação por 
comissão de trabalhadores, comissões intersindicais, comissões sin-
dicais, delegados sindicais existentes ou comissão representativa, 
pela indicada ordem de precedência, o mesmo for aprovado por pelo 
menos 65% dos trabalhadores. Caso o número de trabalhadores a 
abranger seja inferior a 10, o referendo é realizado sob a supervisão 
da Autoridade para as Condições do Trabalho. O regime de banco 
de horas implementado nesta modalidade será válido pelo período 
máximo de quatro anos, podendo, ainda assim, 1/3 dos trabalha-
dores abrangidos solicitar a realização de nova consulta, decorrido 
metade do período estabelecido. Ocorrendo alteração por entrada 
ou saída de trabalhadores na composição da equipa, secção ou uni-
dade económica em que resulte um total inferior a 65% da totali-
dade dos trabalhadores consultados, é realizada uma nova consulta. 

	 Incluir o pagamento de trabalho suplementar no núcleo de normas 
do Código do Trabalho que apenas podem ser afastadas por ins-
trumento de regulamentação coletiva de trabalho se este dispuser 
em sentido mais favorável ao trabalhador, reforçando o conjunto de 
matérias a que se aplica o Principio do tratamento mais favorável.

Para prevenir a ocorrência de lacunas decorrentes da caducidade das 
convenções coletivas:

	 Estabelecer que, sem prejuízo da respetiva validade e eficácia, as 
denúncias de convenções coletivas devem ser acompanhadas de 
fundamentação, comunicada à outra parte, reportando-se a motivos 
de ordem económica, estrutural ou a desajustamentos do regime 
da convenção denunciada;

	 Estabelecer um dever de comunicação perante a Administração do 
Trabalho em caso de denúncia de convenção coletiva de trabalho, 
mediante envio de cópia da comunicação entregue à outra parte, 
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criando assim condições para um acompanhamento preventivo de 
potenciais situações de insucesso negocial e posterior vazio con-
vencional;

	 Permitir a qualquer uma das partes requerer uma arbitragem, no 
período entre 90 a 60 dias antes do termo do período de sobrevigên-
cia, por um Tribunal Arbitral que funcionará no âmbito do Conselho 
Económico e Social, para, no período máximo de 30 dias, decidir 
e comunicar às partes sobre a suspensão temporária do prazo de 
sobrevigência da convenção coletiva denunciada por um prazo não 
superior a quatro meses, nos casos em que o Tribunal entenda que 
existe probabilidade séria de as partes chegarem a acordo para a 
revisão ou celebração de nova convenção coletiva; 

	 Nos casos em que o Tribunal Arbitral decida suspender a sobrevi-
gência por entender que existem condições que justificam o pro-
longamento das negociações, a negociação da convenção coletiva 
denunciada segue para mediação, podendo o Tribunal Arbitral fixar 
o objeto da mediação e sendo o Árbitro que presidiu ao Tribunal 
Arbitral responsável pelo processo de mediação.

	 Evitar a utilização indevida de mecanismos de extinção voluntá-
ria da capacidade negocial das partes para promover por essa via a 
caducidade das convenções coletivas de trabalho;

	 Alargar o núcleo de matérias que se mantém em vigor em caso de 
caducidade da convenção coletiva de trabalho, através da inclusão 
dos regimes da parentalidade e segurança e saúde no trabalho.

Para promover a dimensão coletiva dos instrumentos de regulação do 
trabalho:

  Fixar um prazo razoável para efeitos de adesão individual dos tra-
balhadores a convenções coletivas de trabalho e estabelecer uma 
duração máxima para a vigência dessa adesão. 

2. Alterações ao Código dos Regimes Contributivos
Para diminuir o uso excessivo de contratos não permanentes e promo-

ver a contratação sem termo: 

	 Criar, em substituição do atual Artigo 55.º do Código dos Regi-
mes Contributivos correspondente à adequação da taxa contribu-
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tiva, uma contribuição adicional por rotatividade excessiva para a 
Segurança Social, aplicável a todas as entidades empregadoras que 
apresentem um peso anual de contratação a termo superior à média 
do respetivo setor de atividade económica, sendo os seus termos, 
designadamente o apuramento do peso anual médio de contratação 
a termo em cada setor de atividade económica e a forma de apura-
mento da contribuição a pagar, definidos através de decreto regu-
lamentar, com o acompanhamento dos parceiros sociais.

	 A taxa aplicável à contribuição adicional por rotatividade exces-
siva é progressiva, tendo em conta a diferença entre o peso anual 
da contratação a termo da entidade empregadora e a média do res-
petivo setor, e tem como base de incidência as remunerações base 
dos contratos a termo devidas no ano civil a que o apuramento res-
peita, tendo como limite máximo 2%, sendo a escala de progressão 
fixada no referido decreto regulamentar. 

	 Anualmente, são definidos por portaria os referenciais setoriais a 
aplicar nesse mesmo ano, sendo apurada e comunicada à entidade 
empregadora, no início do ano seguinte, a respetiva contribuição 
adicional por rotatividade excessiva. 

	 Não serão considerados, para efeitos de apuramento da proporção 
anual de contratos a termo, os contratos celebrados para efeitos 
de substituição de trabalhador que se encontre no gozo de licença 
de parentalidade e substituição de trabalhador com incapacidade 
temporária para o trabalho por doença superior a 30 dias, os con-
tratos de trabalho de muito curta duração e os contratos obriga-
toriamente celebrados a termo por imposição legal ou em virtude 
dos condicionalismos inerentes ao tipo de trabalho ou à situação 
do trabalhador. 

3. Alteração ao regime jurídico de proteção na eventualidade de 
desemprego dos trabalhadores por conta de outrem

Para reforçar a proteção social dos trabalhadores com contratos a termo:

  Reduzir de 180 para 120 dias (quatro meses) o prazo de garantia 
para acesso ao subsídio social de desemprego inicial para os traba-
lhadores cujo acesso tenha origem na cessação por caducidade de 
contrato de trabalho a termo.
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4. Alterações ao quadro das políticas ativas de emprego
Para promover a contratação sem termo e incentivar a conversão de 

contratos:

	 Reforçar e alargar transitoriamente o apoio à conversão de contra-
tos a termo em contratos sem termo, de modo a estimular, por via 
da política de emprego, uma mudança de paradigma nas políticas 
de contratação dos empregadores;

	 Aprofundar os mecanismos para promover a empregabilidade dos 
jovens e desempregados de longa duração, por exemplo através da 
implementação do Contrato Geração, direcionado para a contra-
tação simultânea e sem termo destes públicos e pelo alinhamento 
de todos os instrumentos de política pública de incentivo à criação 
de emprego com os princípios da focalização e da seletividade dos 
apoios.

5. Aspetos a regular em legislação complementar
Para reforçar os meios e instrumentos da Autoridade para as Condi-

ções de Trabalho:

  Concluir os processos de recrutamento em curso e lançar, depois 
de concluídos, um novo reforço para aproximar o número de inspe-
tores de trabalho ao rácio recomendado pela OIT, tendo em conta a 
evolução prevista do quadro inspetivo da ACT nos próximos anos; 

	 Criar uma previsão legal que garanta que o número efetivo de ins-
petores a prestar serviço na ACT corresponde aos indicadores ade-
quados para uma cobertura eficaz das necessidades inspetivas;

	 Reforçar os quadros técnicos da ACT, nomeadamente na área da 
Segurança e Saúde no Trabalho e na análise de processos contra-
ordenacionais; 

	 Reforçar a capacidade dos sistemas de informação para efeitos de 
fiscalização através de uma articulação estreita entre a Autoridade 
para as Condições do Trabalho, o Instituto da Segurança Social e 
a Autoridade Tributária e Aduaneira, criando condições para um 
salto qualitativo na eficácia da fiscalização e da eficiência no uso dos 
seus recursos, mediante práticas de fiscalização inteligente;

	 Promover a modernização e desmaterialização dos sistemas de 
informação da ACT, designadamente configurando o portal do 
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serviço como canal privilegiado de comunicação com os cidadãos 
e as empresas, à semelhança do que sucede atualmente com outros 
serviços públicos;

	 Integrar de modo expresso, na orgânica da ACT, o combate à preca-
riedade laboral como uma das suas atribuições e estabelecer meca-
nismos de auscultação dos parceiros sociais para a elaboração dos 
planos de atividade da ACT.

Para reforçar o papel da Administração do Trabalho na mediação e 
conciliação:

  Reforçar os meios humanos da Administração do Trabalho, criando 
na dependência da DGERT uma unidade de apoio à conciliação e 
mediação das relações laborais.

Para simplificar os procedimentos de comunicação relativos aos con-
tratos de trabalho e respetivas remunerações:

  Iniciar o desenvolvimento, no prazo de 6 meses, de uma plataforma 
única de comunicação à Segurança Social e ao Fundo de Compen-
sação do Trabalho. 
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