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LIVRO BRANCO DAS RELAÇÕES LABORAIS

DESPEDIMENTOS 
SIMPLEX

Para além das propostas rela-
cionadas com os despedimen-
tos, o livro branco mantém o 
que de negativo introduziu o 
código de trabalho, nomeada-
mente o direito ao “tratamen-
to mais favorável” que não é 
reposto, e apresenta ainda um 
conjunto de propostas de al-
teração da lei profundamente 
negativas para os direitos de 
quem trabalha: que as conven-
ções colectivas e os contratos 
de trabalho possam incluir 
cláusulas mais negativas que 
a própria lei; alargamento dos 
horários semanais e diários de 
trabalho; redução da remune-
ração das horas extraordinárias; 
agravamento e aumento da ca-
ducidade da contratação colec-
tiva; redução da organização e 
da acção sindical, difi cultando-
as.

Numa prova de cinismo, o 
Livro Branco das Relações La-
borais faz uma análise da situ-
ação do trabalho em Portugal 
que reitera muitas das conclu-
sões há muito conhecidas: que 
a especialização da economia 
portuguesa assenta nos baixos 
salários, numa elevada taxa de 
precariedade, numa enorme 
rotação de emprego, de des-
truição e criação de emprego. 

Põe mesmo em causa a ideia 
pré-concebida – pela OCDE, 
pelos sucessivos governos e pe-
los patrões – quanto à pretensa 
rigidez da legislação laboral 
portuguesa.

No entanto, as medidas su-
geridas no livro vão ao arrepio 
desta análise e visam universa-
lizar a precariedade.

Facilitar despedimentos 
por inadaptação

O livro branco pretende fa-
cilitar o despedimento “por 
inadaptação”, fornecendo aos 
empresários um argumento 
para despedir sem justa causa. 
Assim, propõe a queda de limi-
tes ao argumento da “inadapta-
ção” do trabalhador, chegando 
à desfaçatez de sugerir a queda 
de quase todos.

Para os trabalhadores em ge-
ral introduz a possibilidade da 
inadaptação não derivar da in-
trodução de novas tecnologias 
ou novos equipamentos, mas 
que possa decorrer também de 
“alterações na estrutura fun-
cional do posto de trabalho”, 
mesmo que não tenha ocorrido 
qualquer modifi cação tecnoló-
gica ou de equipamentos.

Para os trabalhadores com 
cargos de complexidade técni-

ca e de direcção, propõe que 
caiam as seguintes exigências: 
de terem sido introduzidas 
novas tecnologias, de ter sido 
ministrada acção de formação 
profi ssional adequada a tais 
modifi cações e de ter sido fa-
cultado período de adaptação 
posterior à formação.

Simplifi car para os em-
presários...

“Simplifi car” os despedimen-
tos para as entidades emprega-
doras é a palavra de ordem do 
livro branco. Considera que os 
actuais modelos processuais de 
despedimento se têm revelado 
excessivamente pesados para o 
empregador, e defendem uma 
“simplifi cação profunda”, com 
muitas das formalidades a dei-
xarem de ser obrigatórias, di-
zendo a comissão do livro que 
deve “[caber] ao empregador 
decidir se as pretende promo-
ver ou não, sendo certo que 
devia fi car claro na lei que a 
realização ou a não realização 
de diligências probatórias em 
sede de procedimento não te-
ria consequências na avaliação 
judicial do despedimento”.

Mas vai mais longe, pretende 
distinguir entre “vícios formais” 
e “vícios materiais” nos proces-

sos de despedimento, para que 
os erros formais não invalidem 
o despedimento.

Ou seja, não só propõe a di-
minuição dos vícios procedi-
mentais, como também admite 
que a violação, pelo emprega-
dor, da maioria dos requisitos 
processuais que lograsse so-
breviver a esta reforma simpli-
fi cadora, conduziria à mera ir-
regularidade do despedimento 
ilícito - e não já à invalidade 
deste, com o consequente di-
reito à reintegração do traba-
lhador alvo do despedimento 
ilícito.

... difi cultar para os tra-
balhadores

Para os trabalhadores se de-
fenderem dos despedimentos 
sem justa causa, a palavra de 
ordem do livro branco é com-
plicar. Assim, mantém as nor-
mas extremamente negativas 
já existentes no código de tra-
balho, nomeadamente a facul-
dade de o empregador se opor 
à reintegração do trabalhador 
que haja sido despedido sem 
razão bastante e que pretenda 
retomar a sua actividade labo-
ral. Mas propõe ainda que a 
reintegração não deva ser no 
mesmo posto de trabalho.

Mais, o livro preconiza a re-
dução do prazo de impugnação 
de despedimento, actualmente 
de um ano, para 60 dias. Pre-
tende que o trabalhador tenha 
apenas direito a uma indemni-
zação correspondente a metade 
do valor, no caso de irregulari-
dade do despedimento fundada 
em defi ciência de procedimen-
to e se forem declarados proce-
dentes os motivos justifi cativos 
invocados para o despedimen-
to. Pretende ainda diminuir o 
valor das indemnizações.

Para cúmulo, chega à medida 
extrema de querer pôr o erário 
público a pagar o salário do 
trabalhador, entre o momento 
de decisão do despedimento e 
o da reintegração decidida pelo 
tribunal. 

O livro branco, numa hipó-
crita aparência de avaliação 
moderada e plural das relações 
laborais, propõe medidas ex-
tremistas e radicais para faci-
litar os despedimentos. Para os 
empresários é o simplex, para 
quem trabalha é o complex. Se 
fossem aprovadas as medidas, 
elas levariam ao aumento dos 
despedimentos e a uma mu-
dança profunda nas relações 
laborais a favor dos empresá-
rios.

A essência do Livro Branco das Relações Laborais é a 
indicação de um conjunto de medidas cirúrgicas para 
agravar a legislação laboral para os trabalhadores. Assim, 
este livro leva mais longe as medidas negativas do código 
de trabalho, em contradição com as posições anteriores 
do PS e as suas promessas eleitorais. As mais gravosas são 
as que visam simplifi car e facilitar os despedimentos. 
TEXTO DE JOSÉ CASIMIRO E CARLOS SANTOS
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LIMITAR ORGANIZAÇÃO 
E DIREITOS SINDICAIS

O livro branco propõe a redução do número de estruturas de represen-
tação dos trabalhadores com a concentração nas comissões de traba-
lhadores das atribuições de informação e consulta dos representantes 
para a higiene, a saúde e a segurança no trabalho.
Trata-se de uma medida desadequada, tendo em conta a diferente na-
tureza das matérias e, consequentemente, a singularidade das funções 
próprias da área da saúde e da segurança, sobretudo se tivermos em 
conta que estas funções não se reduzem, como parece sugerir o livro, à 
mera informação e consulta.
Propõe também um único direito de reunião dos trabalhadores durante 
o tempo de trabalho com redução de 30 para 20 do número de horas 
de reunião, ainda que com a possibilidade de um adicional de 10 horas 
para reuniões de trabalhadores sindicalizados.

MOBILIDADE COM PRAZOS LARGOS
A mobilidade funcional e geográfi ca foram largamente “fl exibilizadas” 
(ampliadas) pelo actual Código de Trabalho. O trabalhador fi cou reme-
tido para o contrato individual, aceitando as “cláusulas de mobilidade”, 
que o candidato a trabalhador se limita a aderir, sob pena de não con-
seguir o almejado emprego... 
O livro branco preconiza prazos, o que á partida se afi guraria como justo, 
porém sugere prazos bastante dilatados, que podem até funcionar como 
estímulo à aplicação das “cláusulas de mobilidade”. 
Propõe que o prazo limite para o exercício temporário de funções não 
compreendidas na actividade contratada seja de um a três anos. E pro-
põe que as cláusulas contratuais de mobilidade (geográfi ca e/ou funcio-
nal) caduquem só após cinco anos de não activação das mesmas pelo 
empregador. Esta proposta é tanto mais criticável quanto os tribunais 
têm vindo sistematicamente a considerar estas cláusulas ilegais e nulas, 
com o fundamento de que só face a situações concretas o trabalhador 
poderá ajuizar de eventuais prejuízos para a sua vida pessoal e fami-
liar.

CONTRATOS INDIVIDUAIS COM NORMAS 
MENOS FAVORÁVEIS QUE A LEI

“O princípio do tratamento mais favorável” é uma questão central 
no Direito de Trabalho. A lei deve estabelecer direitos mínimos, não 
se opondo a que os contratos de trabalho e as convenções colectivas 
estabeleçam direitos mais favoráveis. Era assim na lei portuguesa, mas 
o Código Bagão subverteu-a, admitindo que as suas próprias normas 
pudessem ser alteradas, em sentido menos favorável, por convenções 
colectivas de trabalho. Quanto aos contratos individuais de trabalho 
só poderiam alterar a lei se fossem em sentido mais favorável.
O livro branco pretende manter, no essencial, a subversão do Código 
Bagão e abre a porta a que nos contratos individuais também possam 
ser incluídas normas menos favoráveis para os trabalhadores.

FÚRIA CONTRA OS CONTRATOS COLECTIVOS

Sob o falso argumento de que “a possibilidade de a convenção cessar 
a sua vigência pode ser um elemento determinante de negociações 
construtivas e acordos”, o livro branco pretende introduzir novos me-
canismos de caducidade da contratação colectiva.  De facto trata-se 
de levar mais longe o ataque de Bagão Félix e visa destruir os direitos 
que a contratação colectiva consagra, fruto de décadas de luta de 
gerações de trabalhadores. As propostas violam até a Convenção da 
OIT e a Constituição portuguesa. Assim, o livro preconiza que a con-
tratação colectiva caduque ao fi m de 18 meses.  Pretende limitar a 
renovação sucessiva (até ser subscrita nova convenção, como consta 
em vários contratos) na falta de acordo de revisão. As cláusulas sobre 
renovação sucessiva perderiam validade, num prazo de “dez anos, 
contados a partir da entrada em vigor do primeiro texto da convenção 
que contenha tais disposições”. Ou seja, com esta proposta, preconiza-
se a caducidade de centenas de convenções colectiva.
Quer fazer caducar os direitos. A “segurança jurídica” dos efeitos de 
uma convenção que viesse a caducar exigiriam depósito e publicação 
ofi cial, mas fi cavam imediatamente excluídos os contratos de trabalho 
posteriores à caducidade.

50 HORAS 
SEMANAIS, 
TRABALHO EXTRA 
NÃO PAGO

O livro branco pretende, em re-
lação ao horário de trabalho, que 
o que o actual Código de Trabalho, 
negativamente, admite como re-
gime especial se torne situação 
comum. Assim preconiza que em 
situações normais os horários de 
trabalho possam ir até às 10 horas 
diárias e 50 horas semanais, admi-
tindo até a concentração do horá-
rio semanal em dois ou três dias 
(incluindo fi ns-de-semana). 

Pretende também alargar os li-
mites para a realização de horas 
extraordinárias e admite a elimi-
nação da sua remuneração, que 
passaria a ser apenas compensada 
com tempo de descanso, através 
da sugestão da constituição de um 
Banco de Horas. 

Propõe que os contratos colec-
tivos não possam estabelecer a 
redução dos períodos normais de 
trabalho e sem a possibilidade de 
redução de salário.

Pretende ainda a alteração da 
noção de trabalho a tempo parcial 
e sua remuneração, o que poderia 
levar a que um horário hoje consi-
derado completo fosse pago como 
tempo parcial.


