
Austeridade, direitos e democracia

Austeridade, 
direitos e democracia  

Guia para organizações sindicais





Austeridade, 
direitos e democracia 
Guia para organizacções sindicais

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2014
european trade union institute





Austeridade, direitos e democracia

Índice:

Avant-propos, fdgbwgvsdgsfc sfgbs hsgh sdfg  7
Sfdg sfgb sfg bsdfg sdfg sdgh sgh  9
Sdg sdg sgh gfh dfgh rghdfgh dgfhdf hdfgh  11
Dgffh dfgh dfgh dfghdfgn  15
Ttyn  erth erth erth erth ertyjnrtb uyjvcwrt htr whry 21
Rho9p8hpn8rug 9w8rtyg orh7tg iurht grtg   25
Cireufy nw7erfy wiuerhg lwiehg sdfkvuh aloidhgf  33
O dsfg sdf-lgiu siuhgo isudhfo8 siudhfo guosiud 41

Annexe 1: Pstyb sryh rdjy rhfgh sryh srthbrtymnsrh rth rth sfh  .........................................  45

Annexe 2: Fiths dtyj dtyjs ytkjng jkdm g .......................................................................................  47

Annexe 3: Pyrh dyj dghmn dghm dghm niuh lisuhl guhakeiurh kiskiurfgh kiuh  
liuhr lfgkiuuighgf kiudh kfgiuh kisulg   .....................................................................  53

Annexe 4: Pdrtyh sryhs yjhevyhvdfgn hsrth arthb dfgn sdyhnjs rtyh ath tyhj  
srth dsfh dfhdtyjyr dfgh sryj   ......................................................................................  59 





7

Austeridade, direitos e democracia

Preâmbulo

Ulisses Garrido
Director – Departamento de Educação 
ETUI 

Este pacote de formação, sobre o tema da austeridade, direitos e democracia 
– a necessidade de um contrato social para a Europa, foi criado pelo Depar-
tamento de Educação do Instituto Sindical Europeu (ETUI), em cooperação 
com a Confederação Europeia de Sindicatos (CES) e recebeu o apoio financei-
ro da Comissão Europeia. Está disponível em várias línguas e pronto para ser 
usado livremente pelos sindicatos em toda a Europa nas suas actividades de 
formação. 

Nas sociedades sujeitas à austeridade e ao regime excepcional, as mudanças 
no direito do trabalho e nos direitos dos trabalhadores, sem diálogo social, 
põem em perigo a democracia e ameaçam o projecto europeu. Neste contex-
to, o departamento de educação propõe-se desenvolver, através deste pacote 
de formação, um instrumento pedagógico para os sindicatos a nível nacional 
com responsabilidades permanentes nas suas organizações, que contém uma 
estrutura pedagógica a implementar a nível europeu pelas organizações mem-
bros. 

O objectivo desta acção de formação é analisar a situação actual dos países, as 
consequências das políticas de austeridade sobre os direitos dos trabalhadores 
e o discurso europeu sindical relativamente aos valores europeus. Esta ferra-
menta permitirá à acção sindical defender a democracia e promover o con-
trato social, durante um período particularmente crítico, até mesmo perigoso 
para a União Europeia. 

A actividade de formação sindical desenvolvida sobre o tema da austeridade e 
suas consequências é uma necessidade cada vez mais urgente. A necessidade 
de definição, elaboração e implementação de uma estratégia sindical coorde-
nada numa perspectiva europeia pode encontrar um apoio significativo nas 
actividades educativas concertadas nas organizações afiliadas, proporcionan-
do uma perspectiva sindical comum sobre uma questão de interesse comum e 
visando uma contribuição construtiva para a solução comum a nível europeu. 

Do ponto de vista pedagógico, o pacote foi concebido para fornecer um va- 
lor acrescentado europeu à actividade de formação sindical desenvolvida pe-
los filiados, oferecendo-lhes uma metodologia comum a nível europeu e uma 
abordagem unitária entre os departamentos de formação para abordar este 



tema de importância estratégica para as organizações sindicais na Europa. 

A ferramenta de formação que tem à sua frente é um quadro construído para 
se adaptar à realidade sindical nacional, ao grupo-alvo e às especificidades 
das práticas de formação nas diferentes organizações sindicais nacionais. O 
formador responsável pela implementação deste curso, vai adaptar o material 
às particularidades da sua organização e às necessidades de formação, usar 
a experiência educativa que ele/ela tem para passar a mensagem e atingir o 
objectivo de formação. 

Os agradecimentos pela realização deste pacote de formação dirigem-se à equi- 
pa de projecto composta por Alina Caia, CNSLR-FRATIA, Isabelle Ourny, 
ÖGB, Christos Triantafillou, INE-GSEE e Antoine Cochet bem como aos par-
ticipantes da acção de formação de formadores dos dias 18 e 19 de Novembro 
de 2013, em Madrid.
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Nota metodológica para os  
formadores sindicais sobre como 
usar este pacote de formação

Este pacote de formação pretende ser um instrumento pedagógico que irá per-
mitir aos formadores sindicais nacionais desenvolver actividades comparáveis 
sobre o tema da austeridade, ou seja um valor acrescentado a cada abordagem 
nacional.

O pacote é estruturado de uma maneira específica, para atender às necessi-
dades de formação das organizações afiliadas, independentemente da abor- 
dagem pedagógica escolhida. Contém elementos essenciais que permitirão 
aos formadores sindicais desenvolver cursos a nível nacional: 

�� Introdução e importância deste tema do ponto de vista das políticas 
sindicais a nível europeu   

�� Informações gerais sobre o pacote e recomendações para o uso por for-
madores sindicais a nível nacional  

�� A planificação pedagógica da acção a implementar a nível nacional estru-
turada:
 – na concepção de sequências pedagógicas para os formadores  
 – no conteúdo informativo sobre o tema   
 – sugestões metodológicas para os formadores 
 – material pedagógico para distribuir aos participantes 

�� Anexo: recursos disponíveis sobre o tema        

A parte informação deste pacote fornece elementos essenciais sobre a pers-
pectiva sindical europeia relativa ao tema da austeridade, direitos e demo-
cracia – a necessidade de um contrato social para a Europa – e coloca-o nas 
realidades nacionais, acções e posições dos vários sindicatos filiados na CES. 
Esta secção informativa pode, naturalmente, ser adaptada à situação nacional 
e à perspectiva da organização sindical que vai usá-la. A pretensão, exigida 
pelo próprio tema, é manter uma perspectiva europeia, uma vez que o princi-
pal objectivo é responder a estas questões de uma forma lógica e coerente do 
ponto de vista sindical, ao nível de todas as organizações membros. 

O cenário metodológico proposto por esta ferramenta pedagógica traduz-se 
em directrizes e recomendações válidas em geral, e deve ser usado como tal. 
Propomos um quadro metodológico que dá aos formadores nacionais instru-
mentos pedagógicos e informações necessárias para realizar a acção de for-
mação, permitindo a todos, de acordo com as suas competências de formação, 
adaptar as técnicas de formação sugeridas em função das características do 
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grupo-alvo e das condições de implementação específicas da sua própria 
organização sindical. O pacote atende aos requisitos da engenharia da for-
mação, de acordo com os princípios de educação de adultos e da abordagem 
pedagógica escolhida pelo ETUI, em termos de metodologia activa, trabalho 
com as experiências dos participantes, de capacidade de adaptação, flexibili-
dade, transferibilidade das competências e conhecimentos e das perspectivas 
multiculturais, tudo dentro de um quadro geral, complexo, cumulativo a nível 
europeu para temas sociais primordiais como os direitos e a democracia na 
Europa, conforme exi gido por um contrato social. 

Este pacote inclui uma estrutura de curso padrão e um conjunto de activi-
dades estruturadas para atender às necessidades identificadas pelas orga-
nizações para implementar formações a nível nacional.  

Os materiais pedagógicos adicionados também são concebidos de acordo com 
a experiência na formação sindical europeia do ETUI e com base na sua abor-
dagem preferida, uma abordagem que coloca o participante e a sua experiên-
cia (geral e sobre o tema) no centro do processo garantindo que a formação 
participa activamente ao seu próprio processo de formação. 

O ETUI escolheu uma metodologia activa e este pacote de formação inclui ac-
tividades desenvolvidas com base na experiência dos participantes recorrendo 
às suas competências, conhecimentos e experiências relacionadas com o tema 
como recursos nos trabalhos de grupo e nos debates em plenário. 

Para assegurar a clareza das tarefas atribuídas, oferecemos materiais a serem 
distribuídos aos participantes antes dos trabalhos, chamadas fichas de activi-
dades. Uma ficha de actividade fornece todas as informações necessárias para 
que os participantes realizem a tarefa: o objectivo da actividade (porquê fazê-
la), o trabalho a desenvolver (o que fazer), o resultado esperado (como fazer a 
restituição), os recursos (fazê-la com o quê) e o tempo (quando fazê-la). Este 
material é uma ferramenta de trabalho para ajudar o participante a referir-se, 
sempre que necessário, à tarefa recebida e à maneira como está a desenvolver 
individualmente ou em pares ou nos grupos de trabalho.  

A concepção das actividades segue a lógica de integração de novas experiên-
cias de formação através da reflexão individual com base na experiência pes-
soal relativamente ao tema, seguido de uma reflexão em grupos pequenos ou 
médios, para partilhar as perspectivas individuais e juntá-las num relatório 
conjunto. As conclusões são formuladas durante os debates em plenário fi-
nalizadas pelos formadores após a partilha das restituições decorrentes de 
trabalhos em grupos, das intervenções e dos complementos.    

A forma de transferir o conteúdo de informação e de incorporá-lo nas sequên-
cias de formação cabe aos formadores nacionais que irão implementar o curso 
nas organizações escolhendo as técnicas mais adequadas para o grupo-alvo e 
as especificidades da formação do sindicato em causa. A apresentação pode 
assumir a forma de uma apresentação em PPT ou uma explicação interac-
tiva usando um flipchart, de acordo com as características do processo de 
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aprendizagem, as características do grupo e do estilo pedagógico do formador. 

A adaptação do conteúdo fornecido neste guia é parte do trabalho de prepa-
ração da acção, uma das tarefas do formador, mesmo que tenha sido feito 
por uma equipa de peritos e Euro-formadores, garantindo não só a qualidade 
científica e o valor educativo da parte da informação, mas também os conteú-
dos e as estratégias sindicais.

O anexo fornece aos formadores nacionais materiais pedagógicos e de infor-
mação a serem utilizados pelos participantes, prontos a serem personalizados 
em termos de datas e lugar da acção de formação antes de serem multiplica-
dos.

As técnicas de animação do grupo e também as partes de abertura e de con-
clusão da acção de formação proporcionam o espaço de expressão à com-
petência peda gógica dos formadores, tendo em conta os requisitos pedagógi-
cos e a cultura sindical das organizações. O ETUI fornece recomendações de 
uma perspectiva multicultural e do ponto de vista da formação sindical euro-
peia, dando uma visão unitária do que é a formação sindical a nível europeu, 
com especificidades organizacionais e culturais e com todas as influências que 
ocorrem nos diferentes países.          

A actividade de avaliação é realizada em duas áreas: a avaliação dos partici-
pantes e a avaliação da acção de formação. A avaliação dos participantes in-
clui três formas: a avaliação inicial (o trabalho prévio), a avaliação formativa 
(realizada de forma contínua pelos formadores nacionais, em função da sua 
experiência e abordagem pedagógica) e a avaliação sumativa (elaboração de 
um plano de propostas para a organização).

A avaliação da acção de formação inclui o impacto a curto prazo através do 
formulário de avaliação dos participantes no final da acção. Será seguida de 
uma avaliação do ponto de vista pedagógico pelos formadores sindicais que 
tenham realizado o curso. O impacto a longo prazo incumbe às organizações 
nacionais que organizaram a acção de formação a nível nacional.

A preparação dos formadores sindicais nacionais será assegurada por uma 
acção de formação de formadores. Os formadores poderão depois referir-se 
ao ETUI para implementarem o curso a nível nacional. 

O ETUI espera a retroacção tanto das organizações filiadas como dos forma-
dores nacionais, para adaptar melhor o guia às necessidades reais de formação 
nas organizações membros e às dos formadores sindicais que trabalham a nív-
el nacional, para chegar a um ponto de vista concertado sobre o tema da aus-
teridade, os direitos e a democracia a nível europeu. 
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Planificação pedagógica

Austeridade, direitos e democracia:  
necessidade de um contrato social para a Europa

Objectivos pedagógicos da acção de formação
1. Analisar as políticas de austeridade e/ou o Programa Nacional 

de Reformas 
2. Tomar consciência e avaliar o impacto das políticas aplicadas 

(políticas de austeridade e mudança radical nas relações de tra-
balho - o código do trabalho) sobre os trabalhadores e as organi-
zações sindicais 

3. Identificar os problemas e os desafios para a negociação salarial, 
examinando as evoluções salariais recentes

4. Analisar as respostas das organizações sindicais a nível nacional 
às políticas de austeridade e às mudanças radicais nas relações 
de trabalho

5. Sintetizar o discurso e as posições sindicais europeias sobre as 
políticas de austeridade e a governação europeia  

6. Debater as iniciativas sindicais e outras pistas de soluções alter-
nativas a nível nacional e europeu, como por exemplo o Contrato 
Social da CES

Grupo alvo
Quadros permanentes dos sindicatos a nível nacional 

Duração da formação
2 días (12 horas)

Avaliação
– Avaliação dos participantes:
– A avaliação inicial (experiência dos participantes sobre o 

assunto)
– A avaliação formativa (observação, avaliação escrita, avaliação 

entre pares, a autoavaliação)
– A avaliação sumativa (individual/plano de acção nacional)
– Avaliação do seminário:
– Questionário de avaliação pelos participante
– A avaliação efectuada pela equipa de formação
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Programa de formação 
de 2 días 12h00

Primeiro dia
 09.00  1. Abertura
  Apresentação

– O contexto europeu da acção – objectivos de formação
– Programa e método de trabalho
– Participantes e formadores
2. Crise económica e políticas de austeridade na Europa. O impacto 
sobre a democracia Apresentação

      30‘ Intervalo
  2. Crise económica e políticas de austeridade na Europa. O impacto  
  sobre a democracia  continuação – Debate
 12.30  Almoço
 14.00 3. Crise e reformas do direito do trabalho  Grupos de trabalho
     30‘ Intervalo
   3. Crise e reformas do direito do trabalho  continuação – Apresentação
   4. Crise económica e salários Apresentação – Debate
 17.30 Final do dia
 19.00 Jantar  

Segundo dia
 09.00  Resumo do dia anterior
  5. Políticas de austeridade: a resposta dos sindicatos 
  à escala nacional
  Grupos de trabalho
  Apresentação
  Debate
      30‘ Intervalo
  6. Políticas de austeridade: a resposta dos sindicatos  
  à escala europeia.  O contrato social da CES. Pistas alternativas  
  de soluções europeias e acções colectivas
  Apresentação
  Debate
  12.30  Almoço
 14.00 6. Políticas de austeridade: a resposta dos sindicatos 
  à escala europeia.  O contrato social da CES. Pistas alternativas  
  de soluções  europeias e acções colectivas
  Grupos de trabalho
  Debate.
      30‘ Intervalo
  Conclusões   
  7. Avaliação da acção de formação
 17.30 Partida dos participantes
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Trabalho prévio  
pelos participantes

Esta actividade baseia-se numa ficha de actividade enviada aos participantes 
antes da acção de formação exigindo um trabalho preliminar para se famil-
iarizarem com o assunto e participarem activamente durante a acção. O tra-
balho prévio baseia-se no conhecimento da posição da sua própria organização 
sobre a situação e consiste em identificar as principais mudanças recentes no 
direito do trabalho e na protecção colectiva dos trabalhadores, na perspectiva 
sindical. A ficha de actividade para o trabalho prévio é enviada junto com a 
confirmação de participação no curso.





How to monitor and influence the EU decision-making process from a trade union perspective
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FICHA DE ACTIVIDADE
TRABALHO PRÉVIO
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Objectivos:

 – Familiarizar os participantes com o tema do curso
 – Sintetizar as principais mudanças recentes relativas às relações de 

trabalho - o direito do trabalho
 – Contribuir para o trabalho a ser feito durante o curso

Tarefa:

Antes de chegar ao curso, pedimos-lhe para preparar uma síntese para par-
tilhar as suas experiências e conhecimentos com os outros participantes, 
de forma consistente, sobre as principais mudanças recentes do direito do 
trabalho e da protecção colectiva dos trabalhadores.

Relatório:

O material será usado durante o seminário

Duração:

Para preparar antes da acção de formação.

Referências:

 – Experiência pessoal
 – Debates nacionais e actividades sindicais 
 – Ficha de actividade
 – Grelha anexada



20

Que signifie le lobbying pour les syndicats?
As principais mudanças recentes (reformas, medidas)  
do direito do trabalho e da protecção colectiva dos trabalhadores

1. Modalidades de despedimentos 
colectivos e individuais  

1.1 Definição dos despedimentos colectivos 
(noção de razão económica, limites impostos…)

1.2. Procedimentos de despedimentos 
colectivos  (redução dos prazos de pré-aviso, 
flexibilização dos procedimentos administrativos, 
obrigação de planos sociais, acesso aos tribunais de 
trabalho…)

1.3 O custo do despedimento  para a empresa 
(indemnização por rescisão do contrato de trabalho, 
sanções…)

2. Os contratos precários  

2.1 Contrato a termo (duração máxima, número 
máximo de renovações dos contratos a termo)

2.2 Tempo parcial  (horas extraordinárias,…) 

2.3 Trabalho temporário

2.4 Novos tipos de contratos (categorias 
específicas, jovens, formação em alternância)

3. Tempo de trabalho (possibilidades 
de horas extraordinárias e redução das suas 
remunerações, extensão do período de referência 
para o cálculo do tempo de trabalho, dispositivos 
de desemprego parcial (dia de trabalho semanal)

As recentes reformas 
 / medidas & impactos Mudanças recentes
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Que signifie le lobbying pour les syndicats?
As principais mudanças recentes (reformas, medidas)  
do direito do trabalho e da protecção colectiva dos trabalhadores

4. Sistemas de relações profissio
nais e de negociação colectiva  

 ● Descentralização da negociação colectiva 
(para o nível empresarial) 

 ● Hierarquização dos CCT e princípio de 
aplicação da convenção mais favorável  
para o trabalhador 

 ● Possibilidades de derrogação 
desfavorável da protecção dos CCT  
de nível superior e de disposições legais 

 ● Critérios de representatividade 
dos parceiros sociais (extensão das 
prerrogativas dos sindicatos a outras 
entidades de representação dos 
trabalhadores) 

 ● Instâncias de resolução de conflitos  
 ● Papel das instâncias (tripartidas)  

do diálogo social 

5. Outros 

Os impostos sobre os salários
A protecção social

As recentes reformas 
 / medidas & impactos Mudanças recentes





23

Austeridade, direitos e democracia

1. Introdução

Concepção de sequência pedagógica

Sequência pedagógica 1

Familiarizar os participantes com o projecto ETUI sobre 
austeridade, direitos e democracia

 – Sensibilizar os participantes sobre a importância do projecto 
 – Identificar os elementos básicos relativos à acção de formação
 – Apresentar os participantes e os formadores

 

SENSIBILIZAÇÃO dos participantes com perguntas & respostas
PARTE TEÓRICA, apresentação da acção de formação no âmbito 
do projecto ETUI
APLICAÇÃO, jogo de apresentação

Propomos:
MÉTODO INTERROGATIVO para a sensibilização (perguntas & 
respostas)
MÉTODO AFIRMATIVO para a parte teórica, apresentação 
MÉTODO ACTIVO para a aplicação, a apresentação dos 
participantes e formadores 

O âmbito do projecto ETUI austeridade, direitos e democracia - a 
necessidade de um contrato social para a Europa
Pacote de formação (O preâmbulo e a introdução e a importância 
deste tema do ponto de vista das políticas sindicais a nível 
europeu)
O programa da acção de formação
Apresentação PPT / flipchart
Experiência dos participantes

1 h 

Objectivo pedagógico
da sequência

Subobjectivos
pedagógicos

Acções 
pedagógicas

Métodos e
técnicas

Recursos

Duração
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Conteúdo informativo sobre o tema

Utilizar o preâmbulo e a introdução salientando a importância deste tema 
a partir do ponto de vista das políticas sindicais a nível europeu da forma 
preferida pelos formadores e usar um PPT ou o flipchart.  
Apresentar também os objectivos da formação. 

Conselhos metodológicos  

Perguntas & respostas 
 – O que é a austeridade?
 – O que são os direitos e a democracia? 

A apresentação dos participantes e formadores (métodos activos)  
 – Apresente-se dizendo o seu nome, organização e função; mencione 

também as suas expectativas relativamente a esta acção de formação

Aspectos a destacar: 
 – O contexto do projecto ETUI
 – O objectivo deste projecto na perspectiva europeia 
 – Os objectivos da formação em relação às expectativas dos participantes 
 – O programa da formação

Reflexão: 
 – Os valores europeus
 – A democracia e o projecto europeu

Material pedagógico para distribuir aos participantes

O programa da acção de formação
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2. Crise económica e políticas 
de austeridade na Europa.   
O impacto sobre a democracia 

Concepção de sequência pedagógica

Sequência pedagógica  2 

Analisar as políticas de austeridade e/ou do Programa Nacional de 
Reformas 

 –  Sensibilizar os participantes sobre o impacto das políticas de 
austeridade sobre os trabalhadores

 – Definir os elementos básicos relativos às políticas de 
austeridade a nível nacional e europeu

SENSIBILIZAÇÃO dos participantes com um brainstorming
PARTE TEÓRICA, apresentação de um/uma perito/a (panorama 
europeu) 
APLICAÇÃO através do debate 

Propomos:
MÉTODO INTERROGATIVO para a sensibilização 
(brainstorming)
MÉTODO AFIRMATIVO para a parte teórica, apresentação de 
um/uma perito/a
MÉTODO ACTIVO para a aplicação (debate)

Pacote de formação 
Apresentação PPT/flipchart
Experiência dos participantes

1 1/2 h

Objectivo pedagógico
da sequência

Subobjectivos
pedagógicos

Acções 
pedagógicas

Métodos e
técnicas

Recursos

Duração
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Conteúdo informativo sobre o tema

A União Europeia está a enfrentar uma crise complexa. A crise financeira que 
começou nos Estados-Unidos em 2007 e que se agravou em 2008, revelou frac-
turas profundas na arquitectura da União Económica e Monetária (defeitos de 
concepção da UEM, desequilíbrios existentes e lacunas estruturais). Enquan-
to os governos europeus procuravam enfrentar o perigo de colapso financeiro 
(adoptando planos de resgate e de recapitalização dos bancos) e o impacto da 
recessão 1 mais profunda desde a década de 1930, os défices públicos dispara-
ram. A crise da dívida que surgiu em 2010 na Grécia, espalhou-se rapidamente, 
primeiro na Irlanda e em Portugal, depois em Espanha e na Itália.

As políticas de austeridade foram inicialmente impostas à Europa Oriental 
(países bálticos, Hungria, Roménia 2 depois aos países periféricos da zona do 
euro como condições a cumprir para obter o apoio financeiro da União Euro-
peia Europeu e do Fundo Monetário Internacional. Mas as políticas de aus-
teridade estão agora implementadas em muitos países (incluindo países ricos 
do centro da zona euro) exercendo uma pressão no sentido da diminuição 
dos salários, dos serviços públicos, da segurança social, das pensões e das 
condições de trabalho e de vida.

Desde 2010, tem havido em muitos países da UE cortes drásticos nas políticas 
sociais e nos serviços públicos e parece que, de um modo mais geral, a factura 
da crise é agora apresentada aos trabalhadores do sector privado, funcionári-
os públicos, pensionistas e beneficiários de prestações sociais. A necessidade 
de combater a dívida e a invocação do risco de deterioração do rating pe-
las agências de notação e de sanções por parte dos mercados financeiros, não 
só levam a cortes na educação, saúde e investimento público, mas oferecem 
também uma oportunidade ou uma desculpa para fazer passar reformas neo-
liberais relativamente às pensões e ao mercado de trabalho, enquanto a pri-
vatização dos serviços públicos está na ordem do dia, especialmente nos país 
em dificuldade.

Embora não sejam todos tão severos como os programas de austeridade 
adoptados desde o início da crise nos países bálticos, Hungria, Romênia... e 
um pouco mais tarde nos países “periféricos” da zona do euro (Grécia, Irlanda, 
Portugal, Espanha, Itália...), esses planos prevêem geralmente uma redução 
drástica das despesas públicas susceptíveis de alimentar a recessão. 

1 Observaram-se antes de 2010, em vários países medidas “anticrise”, para manter o emprego e 
apoiar os rendimentos: desemprego parcial, flexibilidade na organização do tempo de trabalho, 
apoio ao poder de compra dos trabalhadores e desempregados, medidas a favor dos contratos 
precários, acções de formação...

2 Estes países foram afectados pela crise em 2008, após um declínio (e até mesmo uma reversão) 
dos afluxos de capital que afectou o seu modelo de crescimento. Foram estabelecidos programas 
de ajustamento com o FMI. 
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Por conseguinte, as políticas de rigor levadas a cabo de forma simultânea, ata-
cando-se os sintomas da crise e, particularmente, aos seus efeitos sobre as 
finanças públicas, mas de forma alguma as suas raízes, podem comprometer a 
saída da crise. Não devemos esquecer as consequências para as categorias da 
população que são submetidas a estas medidas e as questões de justiça social 
que levantam.   

Sob o impacto das políticas profundamente conservadoras adoptadas pe-
las autoridades europeias e nacionais em resposta à crise, o desemprego, a 
desigualdade e a exclusão social estão a aumentar na maior parte da Europa. 
As políticas de austeridade degradam seriamente as condições de vida de mi-
lhões de europeus, especialmente no sul e leste da UE (taxa média de desem-
prego superior a 25% em Espanha e na Grécia e taxa de desemprego dos jo-
vens superior a 55%).

Em vez de lutar de forma eficaz contra a especulação (incluindo sobre a dívi-
da pública), controlar a finança, pôr termo aos paraísos fiscais, combater a 
fraude, a evasão fiscal e a concorrência fiscal, harmonizar os impostos sobre 
as sociedades, tributar as transacções financeiras, as políticas de austeridade 
concentram-se nos cortes drásticos das despesas levando a reduções dos finan-
ciamentos para a saúde e educação pública, a assistência social e as prestações 
sociais, mas também do investimento público (adiamento ou cancelamento 
de projectos de infraestrutura). As instituições europeias recomendam (e em 
alguns casos exigem) um aumento da flexibilidade dos mercados de trabalho, 
o congelamento e/ou cortes nos salários, cortes nas pensões e o aumento da 
idade da reforma, medidas para facilitar os despedimentos (flexibilização das 
restrições e redução do custo, despedimentos de funcionários públicos), e me-
didas para limitar os subsídios de desemprego (condições de acesso, redução 
dos subsídios, etc.)     

Os programas de ajustamento liderados pela Troika nos países em dificuldade 
seguem uma terapia de choque orçamental (redução das despesas que incide 
essencialmente nas pensões, nos funcionários e nos salários do sector públi-
co e nas despesas sociais), acompanhada por uma lógica de desvalorização 
interna (procurada principalmente através da redução dos salários no sector 
privado).   

A crise começou no sector financeiro em 2008, e os discursos políticos da 
época salientavam a necessidade de regular (controlar) a finança e de a sub-
meter às exigências da democracia. Estados resgataram bancos com o di-
nheiro dos contribuintes (sem contrapartida), mas pouca coisa tem sido feita 
para controlar a finança e “libertar” os Estados da submissão às exigências 
dos mercados. Em vez disso, passamos progressivamente para a submissão da 
democracia aos imperativos dos mercados.    

A crise actual é uma crise profunda do capitalismo financeiro, exigindo uma 
resposta forte por parte dos governos para reduzir a importância da finança 
e a dependência à dívida pública e privada, para desenvolver uma estratégia 
macroeconómica de retorno ao pleno emprego. No entanto as instâncias eu-
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ropeias recusaram pôr em causa a sua estratégia.   

A política europeia actual considera que a austeridade e a melhoria da com-
petitividade são os elementos-chave para sair da crise. Os salários e o custo do 
trabalho são considerados por esta política como o elemento central de ajuste 
para melhorar a competitividade nacional.

 A escolha de políticas de crescimento (através da concorrência e da competi-
tividade) e de políticas de emprego (através da flexibilização e da desregulam-
entação dos mercados de trabalho) leva ao enfraquecimento da coesão social e 
ao aumento da desigualdade, não só em termos de rendimentos, mas também 
de educação, formação, acesso ao mercado de trabalho, segurança social e 
saúde. Na verdade, a escolha das políticas implementadas na UE enfraquecem 
os mecanismos que permitiriam lutar eficazmente contra as desigualdades e 
sair da crise, por cima, graças a um excedente de coesão e de prosperidade. Os 
resultados das políticas aplicadas provam que a Europa avança na direcção 
errada. 3   

Os programas de austeridade, para além das injustiças sociais que causam 
afectando em primeiro lugar os mais vulneráveis (aumento do IVA e outos 
impostos, redução das despesas sociais, de saúde e educação pública, dete-
rioração dos serviços públicos) também causam efeitos recessivos e levam 
ao desemprego prolongado (por exemplo, em Espanha e na Grécia, a taxa de 
desemprego dos jovens é superior a 55%, aumento do desemprego de longa 
duração, exclusão de grupos vulneráveis do mercado de trabalho...)

Apesar dos programas de austeridade que estão a ser implementados em toda 
a Europa, os rácios da dívida pública em relação ao PIB, longe de diminuir, 
deverão ainda aumentar em 2013 em quase todos os países. 

A evolução da dívida pública depende da relação entre a taxa de crescimento 
e a taxa de juros. A luta contra os défices é só uma das variáveis para reduz-
ir a dívida pública, as outras duas sendo o nível da taxa de crescimento e o 
nível das taxas pagas sobre a dívida. Mas as taxas de crescimento são baixas 
e a situação é agravada pelos programas de austeridade implementados nos 
Estados-Membros. (por exemplo: Grécia, 6 anos consecutivos de depressão 
económica com uma queda acumulada do PIB de cerca de 25% em 2013...)    

Alguns países têm sido muito mais afectados do que outros pela crise do endi-
vidamento (Grécia, Irlanda, Portugal, Espanha, Itália). A aplicação de políti-
cas orçamentais de austeridade severas e a redução dos salários (numa abor-
dagem de desvalorização interna), além da devastação social que causam, não 
permitem a estabilização ou a redução da dívida pública. 

 “O crescimento das disparidades económicas e sociais entre os Estados-Mem-

3 Benchmarking Working Europe, Etui  2012.
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bros da UE, mas também entre os diferentes grupos e categorias de cidadãos 
na sociedade, não só põe em risco o futuro da Europa social, mas também 
ameaça minar todo o projecto de integração europeia. A recessão pós-2008 e a 
crise da dívida, e a obstinação dos líderes europeus de se agarrarem a remédios 
ineficazes de austeridade orçamental, têm acelerado o desencanto de milhões 
de cidadãos europeus em relação a um projecto com mais de meio século de 
construção e consolidação da União Europeia.” 4  Esta é uma das conclusões 
prementes do relatório do ETUI Benchmarking Working Europe 2013.

As tendências actuais levam a um aumento das diferenças e das desigualdades 
económicas e sociais em toda a UE, as políticas aplicadas alimentam, de for-
ma perigosa, um processo de divergência (e não de convergência). A Europa 
carece cruelmente de uma estratégia económica, de um projecto 
social e de um funcionamento democrático. É tempo de mudar de 
políticas se queremos manter vivo o projecto de integração euro

4 Benchmarking Working Europe, Etui  2013   

peia.    

Governação económica europeia

A “nova governação económica europeia” é um conjunto de regras, procedimen
tos e instituições implementadas progressivamente, que visa, de acordo com os 
seus criadores, reforçar a estabilidade da zona euro através da criação de novos mecanismos 
de supervisão, sanção e coordenação, e talvez o futuro da solidariedade.  5 

Em 2010, a Estratégia Europa 2020, introduziu o “semestre europeu”, como ciclo anual de 
coordenação da política económica europeia. Em 2011, o Pacto para o Euro Mais intensifica a 
coordenação em matéria de política económica. Desde então, uma série de mudanças na go-
vernanção foram implementadas na UE: uma nova legislação, como o Six-pack que reforça as 
regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, novos tratados e acordos governamentais, como 
o Tratado sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação (TECG) com restrições mais fortes 
sobre os orçamentos dos Estados-Membros. 

A Comissão e o Conselho, no âmbito do Semestre Europeu inspeccionam as políticas macroe-

5  Christophe Degryse « The new European Economic Governance”, ETUI 2012. 
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conómicas e os “Programas Nacionais de reformas”. Essas mudanças submetem os países em 
dificuldade económica a um sistema completo de tutela, com uma pressão contínua para re-
duzir as despesas públicas, enfraquecer as normas de trabalho e privatizar bens públicos. Para 
os Estados-Membros que receberam apoio financeiro (planos de “resgate”), os controles e as 
restrições são ainda mais fortes, o que equivale a uma perda total de autonomia. Os países do 
Sul estão mergulhados numa profunda depressão e devem continuar a tomar novas medidas 
de austeridade. 

Os Estados-Membros são obrigados a implementar políticas de austeridade em período de 
recessão. Uma verdadeira política de coordenação não pode ser alcançada através de normas 
rígidas e sem fundamento económico, impostas aos Estados-Membros. 

Esta evolução tem como efeito aumentar a crise de legitimidade da UE. 

A partir do momento em que decisões importantes escapam à deliberação democrática e mo-
delos sociais são desorganizados e destruídos em nome da competitividade e da consolidação 
orçamental, o défice democrático aumenta.          

A Europa social está a regredir. A UE obriga os países em dificuldade a reduzir as pensões, os 
salários, os subsídios de desemprego, de família, e a universalidade do seguro de saúde.

A concorrência fiscal persiste (incluído o imposto sobre as sociedades/capital) e a crise não foi 
afinal a oportunidade para pôr fim aos paraísos fiscais e à evasão fiscal.  

Apesar da desindustrialização que afecta muitos países, nenhuma estratégia europeia de políti-
ca industrial foi implementada e apesar da elevada consciência sobre as mudanças climáticas, 
a Europa não consegue envolver-se destemidamente na transição ecológica.  

As instâncias europeias persistem numa estratégia - paralisar as políticas nacionais, impor 
reformas estruturais liberais - que até agora não conseguiu estimular o crescimento e torna a 
UE impopular.

O aprofundamento da crise na UE indica claramente a necessidade de uma mudança funda-
mental na política europeia, dando prioridade ao emprego decente e à justiça social, se quere-
mos evitar uma crise mais grave de legitimidade da UE, o que colocaria em risco o projecto de 
integração europeia.
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As políticas de austeridade e medidas adoptadas nos dife
rentes países, que serão analisadas e avaliadas durante 
a formação, deverão ser definidas (seleccionadas) pelos 
formadores sindicais nacionais, de acordo com a sua im
portância e as suas especificidades nacionais, adaptando 
adequadamente os elementos da grelha proposta abaixo:

1. Principais medidas de austeridade/reformas  
“estruturais” e impactos:

Despesas públicas 
 ● Salários (sector público) 
 ● Financiamento da protecção social e dos serviços públicos (pensões, 

saúde, prestações e serviços sociais),  
 ● Investimentos públicos 

Subsídio de desemprego
Prestações de desemprego 
Condições de acesso, montante, duração...) 
Pensões: idade, número de anos de trabalho, montantes das pensões (taxa 
de substituição), reforma antecipada...

Serviços públicos (saúde, educação, …)

Privatizações 

Receitas públicas e política fiscal 
 ● Impostos indirectos (IVA, impostos, etc.)
 ● Impostos sobre o rendimento 
 ● Imposto sobre as sociedades, 
 ● Evasão e fraude fiscal 

Outros

2. Uma série de indicadores seleccionados  
também pode ser utilizada para avaliar os resultados 
das políticas aplicadas

 ● Evolução dos indicadores económicos (PIB, défice público, dívida 
pública, balança de transacções correntes, investimentos FBCF (formação 
bruta de capital fixo...) 

 ● Evolução dos indicadores do mercado de trabalho (taxa de 
emprego, taxa de desemprego, empregos precários, pobreza no trabalho, 
etc.)

 ● Evolução dos salários (salário mínimo, remuneração efectiva média 
por trabalhadores, etc.) 
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 ● Outros indicadores sociais: indicadores de pobreza, de privação 
material, de exclusão social, indicadores de desigualdades, etc.  

 ● Outros

3. Reflexão sobre a política europeia  
(Governação Económica)    

Também seria interessante analisar de um ponto de vista sindical: 
As recomendações (ou decisões) recentes dirigidas pela Comissão Europeia e 
pelo Conselho Europeu ao seu país (disponível no site:
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_fr.htm).

Conselhos metodológicos  

Brainstorming:
Peça aos participantes para escrever individualmente três medidas de austeri-
dade tomadas a nível nacional recentemente e de que maneira dependem da 
UE (5 minutos)
Veja as respostas dos participantes, faça uma lista no flipchart dos exemplos 
sem comentários; cuidado para não repetir as mesmas ideias  
Resumir as ideias apresentadas sem dar nenhuma opinião

Debate:
 ● As políticas aplicadas actualmente na Europa (a nível nacional e europeu) 

estão à altura dos desafios?
 ● Acham que as escolhas de políticas implementadas na União Europeia 

são adequadas para superar a crise (de uma forma positiva reforçando a 
coesão social e reduzindo as desigualdades...)? 

 ● Acham que as políticas implementadas (no âmbito da nova governação 
económica) favorecem a concorrência dos salários e da fiscalidade para 
pior e enfraquecem as condições de trabalho. Se sim, o que pode ser feito?

 ● A UE está no caminho errado? 
 ● Acham que as políticas de desregulamentação e de austeridade falharam? 

Se sim, o que deve ser feito para repor as economias (europeias) e o 
emprego no caminho certo? 

 ● Podemos tratar, na sua raiz, o problema do desemprego (em geral e dos 
jovens em particular) sem adoptar um plano de recuperação digno desse 
nome e uma mudança das políticas económicas?

 ● As políticas actualmente aplicadas na Europa dão respostas à questão da 
dívida soberana ou agravam a dívida pública em diferentes países?

Aspectos a destacar: 
 ● Conclusões sobre as políticas de austeridade e as suas consequências para 

os trabalhadores
 ● Aumento das desigualdades económicas e sociais em toda a UE
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 ● Correlações entre o nível nacional e o nível europeu 

Reflexão: 
 ● As medidas de política de austeridade destroem o emprego e os sistemas 

de protecção social

Material pedagógico para distribuir aos participantes

Uma cópia impressa da apresentação ou em formato electrónico (se for um 
PPT) e também outros recursos para obter informações adicionais, a pedido 
dos participantes       
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l’ETF et les paquets portuaires

3. Crise e reformas  
do código do trabalho  
 

Concepção de sequência pedagógica

Sequência pedagógica 3

Tomar consciência do impacto das políticas de austeridade e das 
mudanças radicais nas relações de trabalho - o direito do trabalho 
e as organizações sindicais

 – Sensibilizar os participantes sobre as mudanças radicais nas 
relações de trabalho

 – Avaliar o impacto das políticas implementadas sobre os 
trabalhadores e as organizações sindicais 

 – Identificar os elementos básicos sobre a necessidade de um 
contrato social para a Europa

SENSIBILIZAÇÃO dos participantes através dos grupos de 
trabalho
PARTE TEÓRICA, apresentação 
APLICAÇÃO através do debate

Propomos:
MÉTODO ACTIVO para a sensibilização (grupos de trabalho)
MÉTODO AFIRMATIVO para a parte teórica, apresentação 
MÉTODO ACTIVO para a aplicação (debate)

Pacote de formação
Apresentação PPT/flipchart
Experiência dos participantes
Trabalho prévio 
Ficha de actividade- FA2
Grelha anexada

2 h

Objectivo pedagógico
da sequência

Subobjectivos
pedagógicos

Acções 
pedagógicas

Métodos e
técnicas

Recursos

Duração
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Conteúdo informativo sobre o tema

Desde o início da crise económica os direitos dos trabalhadores estão sob 
pressão em muitos países através da adopção de medidas destinadas a aumen-
tar a flexibilidade e reduzir os custos do trabalho alterando, entre outros, o códi-
go do trabalho nacional. 

As instituições europeias e alguns governos nacionais defendem (e em alguns 
casos exigem) um aumento da flexibilidade dos mercados de trabalho, o con-
gelamento e/ou reduções nominais dos salários, medidas para facilitar os des-
pedimentos (flexibilização das restrições e redução do custo) e para limitar a 
protecção colectiva dos trabalhadores através da negociação colectiva e de con-
venções colectivas de trabalho.      

Embora não haja nenhuma prova de que as disposições do direito do trabalho 
nos vários países são a causa da crise financeira e económica, as reformas do 
direito do trabalho e a flexibilidade do mercado de trabalho são apresentadas 
pelas instituições europeias e por alguns governos nacionais, como sendo uma 
das melhores respostas à crise (alegando que protegem os empregos e melho-
ram a competitividade). 

Enquanto em alguns países são adoptadas medidas de desregulação de forma 
esporádica, noutros, reformas categóricas transtornam o código de trabalho ex-
istente. Recentemente, as estruturas das relações profissionais, as instituições 
e os mecanismos de negociação colectiva, dos CCT e da formação dos salários, 
foram substancialmente alteradas em vários países, levando a um enfraque
cimento institucional dos sindicatos e a uma redução da protecção 
colectiva dos trabalhadores.

Principais tendências observadas em matéria de alterações (reformas/medi-
das) do código do trabalho nos países da UE durante o período recente, que 
abrangem quatro áreas principais 6 : 

 ● as modalidades de despedimento (por razão económica) 
 ● os contratos precários  
 ● o tempo de trabalho; 
 ● os sistemas de relações profissionais e de negociação colectiva 

Com o pretexto de reduzir a precariedade e manter o emprego, as reformas em dife-
rentes países incluem medidas para facilitar os despedimentos colectivos (e 
individuais) e aumentar ainda mais a flexibilidade dos empregos atípi
cos. Mas essa flexibilização das legislações leva a um declínio da protecção dos tra-
balhadores e a um aumento da precariedade no mercado de trabalho. 

6  The crisis and national labour law reforms: a mapping exercise Isabelle Schömann (ETUI), Stefan 
Clauwaert (ETUI  2012)
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As alterações (reformas/medidas) relativas ao tempo de trabalho, dizem respeito às 
horas extraordinárias e ao seu custo para o empregador e aos períodos de referência 
para o cálculo do tempo de trabalho.

No campo das relações profissionais e da negociação colectiva, as alterações (refor-
mas/medidas) dizem respeito aos critérios de representatividade dos par-
ceiros sociais, à descentralização da negociação colectiva para os níveis 
inferiores (nível da empresa), à articulação/hierarquização dos diferentes níveis 
de convenções colectivas, às possibilidades de derrogação desfavorável da pro-
tecção dos CCT de nível superior. Estas reformas enfraquecem a representação e 
a acção sindical em todos os níveis de negociação, (afectando a própria estrutura 
dos sindicatos), bem como os meios institucionais disponíveis para proteger os tra-
balhadores. 

O denominador comum destas reformas é a redução do custo do tra
balho para os empregadores através da flexibilização das legislações sobre a 
protecção do emprego e através da redução do grau de cobertura pela negociação 
colectiva (ou seja, a diminuição do número de trabalhadores abrangidos por CCT 
enfraquecendo nomeadamente a negociação colectiva a nível sectorial).  

Em vários países, mudanças do direito do trabalho foram adoptadas através 
de medidas de emergência fora de qualquer procedimento (legislativo) de-
mocrático, contornando os Parlamentos e parceiros sociais. Este foi particu-
larmente o caso em países que aplicaram programas de ajustamento super-
visionados pela Troika (Comissão Europeia, FMI, BCE) onde instâncias 
supranacionais impuseram 7: 

 ● Uma política de flexibilização do mercado de trabalho através de 
mudanças radicais do direito do trabalho 

 ● Cortes (reduções nominais) de salários (no sector público e 
privado) 

 ● Uma descentralização forçada do processo de formação dos salários, 
definida como uma condição em troca do apoio financeiro aos países ou 
da intervenção no mercado secundário dos títulos da dívida pública (BCE) 

Por exemplo, em Fevereiro de 2012, no âmbito do Memorando de Entendi-
mento (Memorando II) entre o governo grego e a Troika, o salário mínimo 
nacional é reduzido por decreto ministerial (sem votação no Parlamento) 
em violação da Convenção Colectiva do Trabalho em vigor (EGSSE 2010-
2012) assinada por todos os parceiros sociais. O decreto estipula, a partir de 
14.2.2012, uma redução nominal de 22% (e de 32% para os jovens com menos 
de 25), passando o salário mínimo nacional bruto de 751€ para 586€ (e 510 € 
para os jovens com menos de 25 anos). O salário mínimo não será fixado por 

7 Países que assinaram um Memorando de Entendimento com a Troika para implementar um pro-
grama de ajustamento económico: Grécia (Maio de 2010 e Fevereiro de 2012), Irlanda (Dezembro 
de 2010) e Portugal (Maio de 2011). 
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negociação colectiva entre todos os parceiros sociais e os CCT (como foi o caso 
durante décadas) mas pelo governo após consulta. 

O então Diretor-geral da OIT, Juan Somavia, disse no Parlamento Europeu em 
2011 que “o respeito pelos princípios e direitos fundamentais do trabalho não 
é negociável, mesmo em tempos de crise, quando as questões de equidade se 
multiplicam. As situações de crise não podem ser utilizadas como uma des
culpa para prejudicar normas de trabalho adoptadas a nível internacional” 

A desregulamentação maciça do direito do trabalho (para além 
da questão básica da sua legalidade) é eficaz?         

As fraquezas de competitividade dos países do Sul da Europa são, essencialmente 
estruturais, relacionadas com as suas posições na divisão internacional do trabalho, em ter-
mos de comércio e investimento e não estão relacionadas com o custo dos factores (não 
estão relacionadas com os salários relativos e, nem com o nível da produtividade). 

A prioridade dada pelas políticas aplicadas actualmente sobre a redução de custos (especial-
mente os custos do trabalho por meio de cortes drásticos nos salários, a desregulamentação 
e o enfraquecimento do direito colectivo do trabalho) não é uma resposta adequada. É uma 
ilusão querer competir em termos de custos com os países de Leste, os países do Mediterrâ-
neo e a China.

A política de desvalorização interna aplicada (sem ter sectores de exportação sólidos) 
tem um enorme custo em termos de recessão (depressão) e de emprego e leva ao desastre 
social, sem melhorar a competitividade. O grande problema de liquidez e a contracção da 
procura interna leva mesmo empresas saudáveis à falência, sem melhorar o desenvolvimen-
to das estruturas de exportação.  

Crise e trabalhadores migrantes

Os trabalhadores migrantes enfrentam o aumento do desemprego e da xeno
fobia

A crise económica afecta particularmente os trabalhadores migrantes, porque são frequen-
temente empregados em sectores particularmente afectados pela crise (construção, imo-
biliário, indústria transformadora, hotéis e restaurantes, serviços de cuidados e pessoais, 
etc.), mas também porque de modo geral os trabalhadores precários - que muitas vezes in-
cluem os trabalhadores migrantes - são as primeiras vítimas da crise. 

A diminuição da procura de trabalho aumenta a probabilidade de empregos precários e 
ilegais e os migrantes são muitas vezes obrigados a aceitar empregos com condições de-
ploráveis ou na economia informal.
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A concorrência, percebida ou real, para escassos empregos leva a reacções xenófobas ou dis-
criminatórias para os trabalhadores migrantes e as suas famílias. Alguns grupos, indivíduos 
ou partidos políticos poderiam querer medidas mais proteccionistas ou ser agressivos com os 
migrantes. Tais reacções já existem em várias regiões.  

Uma contracção dos fluxos migratórios? 

A Grande Depressão da década de 1930 tinha levado a uma queda sem precedentes dos fluxos 
migratórios internacionais. O forte aumento do desemprego provocou de facto grandes vagas 
de xenofobia e levou a políticas anti-imigrantes mais severas. 

Hoje, a crise actual poderia traduzir-se, por sua vez, num declínio drástico dos movimen-
tos migratórios. Num ambiente já hostil à imigração, muitos países afectados pela recessão 
parecem de facto determinados a reforçar os controlos nas fronteiras para “proteger” os tra-
balhadores nacionais da concorrência dos trabalhadores imigrantes. Isto leva a políticas de 
migração cada vez mais restritivas com implicações significativas tanto para os trabalhadores 
migrantes, como para os seus países de origem.

Reforçar a protecção e o reconhecimento do papel crucial dos trabalhadores migrantes. 

Nos países de destino, os trabalhadores migrantes participaram no crescimento económico, 
na criação de riqueza e prosperidade.

 Nos países de origem contribuem para a redução da pobreza e para o desenvolvimento. 

O prolongamento da crise é um factor negativo para os trabalhadores migrantes.  

Políticas e acções apropriadas são necessárias e os sindicatos têm um papel importante no seu 
desenvolvimento e implementação.

Plano de acção sobre a migração da CES: http://etuc.org/a/11098
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Conselhos metodológicos 

Grupos de trabalho
 – Discutir e deliberar no sentido de uma resposta comum sobre as 

principais mudanças recentes do direito do trabalho e da protecção 
colectiva dos trabalhadores, de acordo com quatro temas: Grupo 1 
-Despedimentos, Grupo 2 - Contratos precários, Grupo 3 - O tempo de 
trabalho, Grupo 4 - Sistema de relações profissionais & de negociação 
colectiva, identificando o impacto para os trabalhadores e as organizações 
sindicais

 – Os resultados do trabalho serão apresentados em plenário por um porta-
voz de cada grupo, respeite o tempo de restituição. Um debate seguirá as 
apresentações.

Debate 
 –  Os direitos fundamentais podem ser subordinados às liberdades 

do mercado interno, ao direito da concorrência ou às medidas de 
austeridade?

 – Com o pretexto da crise e de situações qualificadas “de emergência” em 
alguns países europeus, podemos aceitar o desrespeito dos princípios e 
dos direitos fundamentais?

 – Qual é a legalidade (mas também a legitimidade política e social) da 
Troika (FMI, Comissão Europeia, BCE) para impor aos governos políticas 
antissociais e contra o mundo do trabalho nos países europeus?

 – Medidas de austeridade que põem em causa os direitos fundamentais, 
muitas vezes apresentadas como “ inevitáveis” e “ transitórias” 
constituem uma resposta à crise? Ou, pelo contrário, longe de a resolver, 
elas agravam a crise económica e ameaçam a viabilidade da Europa social 
e do projecto político europeu? 

 – Qual é o impacto das mudanças radicais nas relações de trabalho sobre as 
organizações sindicais?

Aspectos a destacar: 
 – Flexibilização excessiva, despedimentos facilitados, Convenções 

Colectivas de Trabalho e negociações colectivas postas em causa, redução 
dos direitos sociais, diálogo social posto em causa 

 – Redução da protecção colectiva dos trabalhadores 
 – Enfraquecimento do papel institucional dos sindicatos
 – Direitos fundamentais postos em causa em alguns países europeus 
 – Riscos de dumping social e de concorrência social para baixo na Europa

Reflexão: 
 – Com as medidas de políticas de austeridade, não são só os direitos que 

estão postos em causa, mas também a democracia e o modelo social 
europeu. 
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Material pedagógico para distribuir aos participantes

 – Uma cópia impressa da apresentação ou em formato electrónico (se for 
um PPT) e também outros recursos para obter informações adicionais, a 
pedido dos participantes      

 – A ficha de actividade e a grelha anexada
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FICHA DE ACTIVIDADE
CRISE E REFORMAS DO DIREITO DO TRABALHO  

Impactos sobre os trabalhadores e os sindicatos

2

Objectivos:

 – Tomar consciência e avaliar o impacto das políticas aplicadas (políti-
cas de austeridade e mudança radical nas relações de trabalho - o código 
do trabalho) sobre os trabalhadores e as organizações sindicais

Tarefa:

Com base no trabalho prévio, no seu grupo discuta e decida para uma res-
posta comum sobre as principais mudanças recentes do direito do trabalho 
e da protecção colectiva dos trabalhadores, de acordo com quatro temas: 
Grupo 1 – Despedimentos, 
Grupo 2 – Contratos precários, 
Grupo 3 – O tempo de trabalho 
Grupo 4 – Sistema de relações profissionais e de negociações colectivas 
identificando o impacto para os trabalhadores e as organizações sindicais.

Relatório:

Designa um/uma porta-voz que apresentará o relatório do grupo de tra-
balho durante a sessão plenária.

Duração:

60 minutos para o trabalho em grupos
5 minutos/grupo para a apresentação do relatório 

Referência:

 – Experiência pessoal
 – Debates nacionais e actividades sindicais
 – Ficha de actividade
 – Trabalho prévio
 – Grelha anexada
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Que signifie le lobbying pour les syndicats?
As principais mudanças recentes (reformas, medidas) do direito  
do trabalho e da protecção colectiva dos trabalhadores  

1. Modalidades de 
despedimentos 
colectivos e indi
viduais 

1.1 Definição dos 
despedimentos 
colectivos (noção de 
razão económica, limites 
impostos…)

1.2. Procedimentos 
de despedimentos 
colectivos (redução 
dos prazos de pré-
aviso, flexibilização 
dos procedimentos 
administrativos, obrigação 
de planos sociais, acesso 
aos tribunais de trabalho…)

1.3 O custo do 
despedimento para a 
empresa (indemnização 
por rescisão do contrato de 
trabalho, sanções…)

As recentes reformas/  
medidas & impactos

Mudanças 
recentes

Impacto para os 
trabalhadores 

Impacto para 
as organizações 
sindicais e a 
acção sindical
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Que signifie le lobbying pour les syndicats?
As principais mudanças recentes (reformas, medidas) do direito  
do trabalho e da protecção colectiva dos trabalhadores

2. Os contratos 
precários  

2.1 Contrato a termo 
(duração máxima, número 
máximo de renovação dos 
contratos a termo)

2.2  Tempo parcial 
(horas extraordinárias,…) 

2.3 Trabalho 
temporário

2.4 Novos tipos de 
contratos (categorias 
específicas, jovens, 
formação em alternância)

As recentes reformas/ 
medidas & impactos

Mudanças 
recentes

Impacto para os 
trabalhadores 

Impacto para 
as organizações 
sindicais e a 
acção sindical

G
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 2
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Que signifie le lobbying pour les syndicats?
As principais mudanças recentes (reformas, medidas) do direito 
do trabalho e da protecção colectiva dos trabalhadores

3. Tempo de 
trabalho  

(possibilidades de horas 
extraordinárias e redução 
das suas remunerações, 
extensão do período de 
referência para o cálculo 
do tempo de trabalho, 
dispositivos de desemprego 
parcial)

G
R

U
P

O
 3

As recentes reformas/ 
medidas & impactos

Mudanças 
recentes

Impacto para os 
trabalhadores 

Impacto para 
as organizações 
sindicais e a 
acção sindical
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Que signifie le lobbying pour les syndicats?
As principais mudanças recentes (reformas, medidas) do direito  
do trabalho e da protecção colectiva dos trabalhadores

4. Sistemas de 
relações profissio
nais e de negociação 
colectiva 

 ● Descentralização 
da negociação 
colectiva (para o nível 
empresarial) 

 ● Hierarquização dos 
CCT e princípio de 
aplicação da convenção 
mais favorável para o 
trabalhador 

 ● Possibilidades 
de derrogação 
desfavorável da 
protecção dos CCT 
de nível superior e de 
disposições legais 

 ● Critérios de 
representatividade 
dos parceiros 
sociais (extensão 
das prerrogativas 
dos sindicatos a 
outras entidades de 
representação dos 
trabalhadores) 

 ● Instâncias de resolução 
de conflitos  

 ● Papel das instâncias 
(tripartidas) do diálogo 
social 

G
R

U
P

O
 4

As recentes reformas/ 
medidas & impactos

Mudanças 
recentes

Impacto para os 
trabalhadores 

Impacto para 
as organizações 
sindicais e a 
acção sindical
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4. Crise económica e salários 

Concepção de sequência pedagógica

Sequência pedagógica  4

Identificar os problemas e os desafios para a negociação salarial, 
examinando a evolução salarial recente

Descrever a evolução dos salários no sector público e privado (ava-
liação sindical)

Analisar as mudanças e/ou tendências recentes na formação dos 
salários no seu país

Avaliar o papel das instituições europeias sobre a política salarial

SENSIBILIZAÇÃO dos participantes com perguntas & respostas
PARTE TEÓRICA, apresentação dum perito
APLICAÇÃO através do debate 

Propomos:
MÉTODO INTERROGATIVO para a sensibilização (perguntas & 
respostas)
MÉTODO AFIRMATIVO para a parte teórica, apresentação do 
perito
MÉTODO ACTIVO para a aplicação (debate)

Pacote de formação
Apresentação PPT / flipchart
Experiência dos participantes

2 h

Objectivo pedagógico
da sequência

Subobjectivos
pedagógicos

Acções 
pedagógicas

Métodos e
técnicas

Recursos

Duração
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Conteúdo informativo sobre o tema

Os salários desempenham um papel central a nível económico e social. Se os 
salários são considerados como um “custo” por parte dos empregadores, o seu 
nível e a sua evolução determinam o poder de compra dos trabalhadores (por 
conseguinte o seu nível de vida), não esquecendo também, o papel dos salários a 
nível macroeconómico, porque os trabalhadores também são consumidores. Por-
tanto, as funções social e psicológica do salário também devem ser tomadas em 
consideração. Além disso, em muitos países, os salários têm um papel muito im-
portante no financiamento e desenvolvimento dos sistemas de segurança social, 
incluindo os sistemas de pensões.  

Mesmo se o sistema financeiro está na raiz da crise actual, uma explicação mais 
fundamental está ligada à distribuição desigual e ineficiente dos frutos do cresci-
mento mesmo antes do início da crise. Na Maioria dos países o crescimen
to dos salários foi inferior ao que teria justificado os ganhos de produ
tividade durante as duas décadas que precederam a crise económica. 
Isso explica que a parte dos salários na riqueza produzida (em % do PIB) diminuiu 
na maioria dos países enquanto ao mesmo tempo, a parte dos lucros brutos au-
mentou. Em muitos países a moderação salarial tem sido sinónimo de estagnação 
dos rendimentos reais dos trabalhadores com menores níveis salariais e das suas 
famílias. A moderação salarial induziu em algumas economias avançadas (EUA, 
Reino Unido, Espanha, Irlanda...) um aumento da dívida privada.  

Desde o início da crise, a deterioração contínua dos salários reais levanta séri-
as questões, porque a deflação salarial priva as economias nacionais da procura 
que elas precisam tanto e mina a confiança.

A pressão sobre os salários, especialmente durante o último perío
do, é tão forte que dá a sensação em vários países, que são os tra
balhadores que são obrigados a pagar o preço de uma crise pela qual 
não são responsáveis. 

Em muitos países, os empregados do sector público tornaram-se o meio privile-
giado para os governos reduzirem os défices públicos, mas também para “dar o 
exemplo” ao sector privado. 

De facto, no sector público, já observamos em vários países (Irlanda, Grécia, 
Portugal, Espanha, Itália, Letónia, Hungria, Roménia...) uma diminuição 
nominal dos salários (exercendo uma forte pressão sobre os salários do sector 
privado), ao passo que, noutros países europeus o congelamento dos salários 
nominais no sector público leva, tendo em conta a inflação, a diminuições 
dos salários reais. 

No sector privado, consoante o país em questão, as empresas reagiram inicial-
mente com uma redução da sua actividade, ajustando a massa salarial através da 
remuneração variável (horas extras, bónus...), através do volume de horas tra-
balhadas ou ainda através do número de emprego temporário e permanente. 
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Em vários países, os empregadores pretendem cada vez mais impor uma mo-
deração salarial, e defendem também um congelamento generalizado ou uma re-
dução dos salários nominais, com base numa renegociação dos salários ao nível 
da empresa.    

No âmbito das políticas de austeridade actuais, é exercida uma enorme pressão 
sobre os salários e a negociação colectiva em toda a Europa, que se realiza directa-
mente sobre o nível dos salários ou através de reformas sobre os mecanismos e 
procedimentos de formação dos salários, que se destina nomeadamente à descen-
tralização da negociação colectiva. Ao mesmo tempo, são introduzidas reduções 
das contribuições sociais das entidades patronais e dos impostos sobre as socie-
dades. Isto aplica-se, em particular, em países que implementaram programas de 
ajustamento supervisionados pela Troika e pelo FMI.  

A Comissão Europeia ou CE, o FMI e o BCE intervêm directamente em alguns 
países em dificuldade para pedir (ou exigir) o congelamento ou reduções dos 
salários (sector público, salário mínimo) e reformas que enfraquecem as institu-
ições de negociação colectiva em troca do seu “resgate” financeiro.

Em vários países europeus, o Estado intervém directamente sobre o nível salarial 
(setor público, salário mínimo) ou indirectamente através de reformas nos sis-
temas de negociação colectiva e CCT, promovendo a descentralização colectiva 
através de diferentes medidas consoante os países:

 ● Paragem/abolição da negociação colectiva nacional, 
 ● Possibilidades proporcionadas às empresas de derrogar as convenções 

colectivas sectoriais 
 ● Supremacia (primazia) da convenções colectivas das empresas 

relativamente às outras convenções colectivas e suspensão/abolição 
do princípio de aplicação da melhor convenção para os trabalhadores 
(príncípio do tratamento mais favorável) 

 ● Regras mais rigorosas relativas ao processo de extensão dos CCT (ou 
mesmo suspensão durante o período de programa de ajustamento)  

 ● Redução do prazo de validade dos CCT (after effect)
 ● Acordos de empresa assinados por representantes fora dos sindicatos 

Com o pretexto de criar um ambiente favorável para o emprego e melhorar a com-
petitividade, pretende-se, consoante o país, através de reformas reduzir o grau 
de cobertura pela negociação colectiva e pela extensão das convenções colectivas 
de trabalho, descentralizar a negociação (nomeadamente ao nível empresarial), 
enfraquecer a negociação sectorial e reduzir o papel dos sindicatos nos sistemas 
de formação dos salários 

Para os sindicatos, a defesa (ou a recuperação) da autonomia da negociação 
colectiva e das Convenções Colectivas de Trabalho é uma prioridade absoluta. A 
evolução salarial tem um papel importante a desempenhar na perspectiva de uma 
política económica alternativa.   
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De acordo com o Tratado da UE: TFUE art. 153º (5): a UE não tem competências regulatóri-
as em matéria de política salarial. 

O Pacto para o Euro Mais (2011) tem implicações importantes, particularmente em termos 
de salários, já que inclui recomendações aos EstadosMembros sobre:

 – Comparações dos custos unitários da mão-de-obra 
 – Uma hostilidade para com a indexação dos salários e a negociação centralizada
 – Uma ligação dos salários com a produtividade (mas não com a inflação)
 – A pressão para baixo sobre os salários no sector público

Como parte da nova governação, um observatório europeu é estabelecido para supervisionar 
o desenvolvimento dos salários a nível nacional, o custo do trabalho e o sistema de nego-
ciação colectiva.

Recomendações sobre os salários são dirigidas aos Estados-Membros, no âmbito do Semes-
tre Europeu. Dizem respeito, consoante o caso, à moderação da evolução salarial, ou do 
salário mínimo, à descentralização da negociação colectiva, à reforma ou à abolição da in-
dexação salarial.

Para os países que seguem programas de ajustamento supervisionados pela Troika e pelo 
FMI, os pedidos são muito mais directos (como vimos acima).  

Em Fevereiro de 2013, nas conclusões do Conselho Europeu sobre a “Análise Anual do 
Crescimento de 2013” lê-se:

“Respeitando o papel dos parceiros sociais e dos sistemas nacionais de definição dos salári-
os, é necessário supervisionar os quadros de fixação dos salários, e se necessário, 
reformálos, para garantir que têm em conta a evolução da produtividade e que 
contribuem para a manter a competitividade e rever os mecanismos de indexação. O nível 
dos salários mínimos deveria ser determinado com base no equilíbrio justo en
tre a criação de emprego e a adequação dos rendimentos;»
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Conclusões do Conselho Europeu sobre “Análise Anual do Cresci
mento de 2013”

Em Fevereiro de 2013, nas conclusões do Conselho Europeu sobre a “Análise Anual do 
Crescimento de 2013” lê-se:

“Respeitando o papel dos parceiros sociais e dos sistemas nacionais de definição dos salári-
os, é necessário supervisionar os quadros de fixação dos salários, e se necessário, 
reformálos, para garantir que têm em conta a evolução da produtividade e que 
contribuem para a manter a competitividade e rever os mecanismos de indexação. O nível 
dos salários mínimos deveria ser determinado com base no equilíbrio justo en
tre a criação de emprego e a adequação dos rendimentos;»

Decisão do Conselho Europeu de 08 de Novembro de 2011

“A Grécia adopta e implementa, sem demora, as seguintes medidas:

“substituir por: “Com base num diálogo com os parceiros sociais e tendo em vista os ob-

A análise sobre a evolução salarial (sector público e privado) no seu país des
de do início crise deve ser preparada pelos formadores sindicais nacionais 
com base nas seguintes informações: 

(Ver também o Anexo 3 “Crise económica e salários)
Quanto ao papel das instituições europeias sobre a política salarial 
propomos dois exemplos para estimular a discussão com os participantes:

Exemplos :

Análise a nível nacional 
Evolução dos salários e desafios para a negociação salarial   

Principais evoluções em matéria de salários 
no sector público desde o início da cri-
se - Principais características e tendências 
(moderação salarial, congelamento dos 
salários, diminuição dos salários...)
        

Principais evoluções em matéria de salários 
no sector privado desde o início da cri-
se - Principais características e tendências 
(moderação salarial, congelamento dos 
salários, diminuição dos salários...)
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jectivos de criação e manutenção dos postos de trabalho, bem como de melhoria da com-
petitividade das empresas, adoptar novas medidas que permitam a adaptação dos salários 
às condições económicas. Designadamente: suspensão da extensão dos acordos colectivos 
e sectoriais e do denominado princípio da cláusula mais favorável durante o período de 
aplicação da EOMP, de molde a permitir o primado dos acordos a nível da empresa sobre 
os acordos sectoriais e profissionais; os contratos colectivos a nível das empresas podem 
ser assinados pelos sindicatos ou, na sua ausência, pelos comités de empresa ou outros 
órgãos de representação dos trabalhadores, independentemente da dimensão da empresa.”  
fonte: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,pt&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,-

fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=627846:cs”

Conselhos metodológicos  

Perguntas & respostas 
 – Qual é o papel do salário no financiamento e na evolução dos sistemas de 

segurança social e nomeadamente dos sistemas de pensões?
 – Qual é o meio privilegiado dos governos para reduzir os défices públicos, 

na sua opinião? O ajustamento brutal é eficaz?

Debate 
 – Comparar a evolução dos salários desde o início da crise e identificar as 

principais características e tendências dessa evolução: sector público e 
sector privado, moderação salarial, congelamento de salários, diminuição 
dos salários, etc. (O quadro com a situação nacional)

 – O aumento dos salários está na origem da crise? Baixar os salários 
permitiria sair da crise?

 – Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos sindicatos 
(incluindo as dificuldades de mobilização) nos diferentes níveis de 
negociações salariais actualmente (nacional, sectorial, empresa...) e como 
as organizações sindicais tentam lidar com isso? 

 – Que estratégias sindicais a nível nacional e que cooperações a nível regional 
e/ou internacional devem ser implementadas para evitar o crescimento do 
dumping salarial?

Aspectos a destacar: 
 – Conclusões sobre as consequências das políticas salariais para os 

trabalhadores e as organizações sindicais
 – Correlações entre o nível nacional e o nível europeu 

Reflexão: 
 – Os trabalhadores são obrigados a pagar o preço de uma crise pela qual não 

são responsáveis
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Material pedagógico para distribuir aos participantes

 – Uma cópia impressa da apresentação ou em formato electrónico (se for 
um PPT) e também outros recursos para obter informações adicionais, a 
pedido dos participantes     
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5. Políticas de austeridade:  
a resposta dos sindicatos  
à escala nacional

Concepção de sequência pedagógica

Sequência pedagógica 5

Analisar as respostas das organizações sindicais a nível nacional 
às políticas de austeridade e às mudanças radicais nas relações de 
trabalho

 – Sensibilizar os participantes sobre a importância da acção 
sindical contra as políticas de austeridade e as mudanças radicais 
nas relações de trabalho

 – Identificar as principais acções sindicais a nível das organizações 
e a nível nacional

SENSIBILIZAÇÃO dos participantes com a síntese do dia anterior
SENSIBILIZAÇÃO dos participantes através do trabalho em grupo
PARTE TEÓRICA, apresentação 
APLICAÇÃO através do debate 

Propomos:
MÉTODO ACTIVO para a sensibilização (síntese do dia anterior)
MÉTODO ACTIVO para a sensibilização (trabalho de grupo)
MÉTODO AFIRMATIVO para a parte teórica, apresentação 
MÉTODO ACTIVO para a aplicação (debate) 

Perito
Pacote de formação
Apresentação PPT / flipchart
Experiência dos participantes
Ficha de actividade FA3
Grelha anexada

1  1/2 h

Objectivo pedagógico
da sequência

Subobjectivos
pedagógicos

Acções 
pedagógicas

Métodos e
técnicas

Recursos

Duração
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Conteúdo informativo sobre o tema

Os países europeus estão mais ou menos duramente atingidos pela crise e, 
portanto, pelas políticas de austeridade. Estas diferenças também se notam 
no número de manifestações, campanhas e greves organizadas. 

O final de 2011 foi um período particularmente forte em termos de mobi-
lização sindical na Europa: 

 ● 26 de Novembro de 2011, Irlanda: Mobilização contra a austeridade / 
Mobilização para o emprego 

 ● 1 de Dezembro de 2011, Grécia: Greve geral contra a austeridade
 ● 2 de Dezembro de 2011, Bélgica: Manifestação contra a austeridade 
 ● 10 de Dezembro de 2011, Lituânia: Dia de acção contra a austeridade
 ● 12 de Dezembro de 2011, Itália: Greve de três horas contra a austeridade
 ● 13 Dezembro de 2011, França: Dia de acção contra a austeridade
 ● 15 de Dezembro de 2011, Chipre: Interrupção do trabalho durante três 

horas, “Não às medidas de austeridade: lutamos pelos direitos sindicais e 
a negociação colectiva”

Alguns exemplos recentes de acções sindicais contra a austeridade na Europa:
 ● PORTUGAL : 27 de Junho de 2013, Greve geral contra a austeridade  

UGT Portugal: http://www.ugt.pt/site/index.php?op... 
CGTP-IN: http://grevegeral.net/

 ● GRÉCIA: 16 de Julho de 2013, Greve geral contra a reorganização da 
função pública. A palavra de ordem da greve: “Não somos números, 
somos trabalhadores”. 

 ● EUROPA: 19 de Junho de 2013, Dia de acção europeia - Não à 
austeridade, Sim à justiça fiscal! Acções foram organizadas em vários 
países europeus, incluindo Bélgica, Reino Unido, Áustria, Alemanha, 
Chipre (interrupção do trabalho durante 1 hora), França e Holanda. 
http://europeansforfinancialreform.org/fr/news/19-juin-journ-e-d-
action-europ-enne-non-l-aust-rit-oui-la-justice-fiscale 

As respostas sindicais à escala nacional às políticas de austeridade devem 
ser apresentadas pelos formadores sindicais nacionais

Conselhos metodológicos 

Síntese do dia anterior
 – Relembrar as ideias veiculadas no dia anterior, destacando os aspectos 

mais importantes revelados pelas apresentações e os debates em plenário.
 
Grupos de trabalho 

 – Actividade em grupos: discutir e analisar as respostas sindicais a nível 
nacional contra as políticas de austeridade e as mudanças radicais nas 
relações de trabalho, destacando os resultados alcançados
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 – Os resultados do trabalho serão apresentados em plenário por um/a 
outro/a porta-voz de cada grupo; respeite o tempo de apresentação do 
relatório. 

Debate 
 – De acordo com a cultura sindical local, quais foram as vantagens e 

desvantagens das várias acções (como por exemplo as reacções do 
público, etc.)?

 – Conhecem outros exemplos na Europa?  

Aspectos a destacar: 
 – A mobilização nacional sindical em resposta às políticas de austeridade, 

as campanhas e manifestações 
 – As posições das organizações sindicais e parceiros sociais  

Reflexão: 
 – O grau de eficiência das respostas sindicais à escala nacional 
 – A especificidade das respostas sindicais na Europa

Material pedagógico para distribuir aos participantes

 – Uma cópia impressa da apresentação ou em formato electrónico (se for 
um PPT) e também outros recursos para obter informações adicionais, a 
pedido dos participantes      

 – A ficha de actividade e a grelha anexada
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FICHA DE ACTIVIDADE
POLÍTICAS DE AUSTERIDADE: A RESPOSTA 
DOS SINDICATOS À ESCALA NACIONAL  

3

Objectivos: 
Analisar as respostas das organizações sindicais a nível nacional contra as 
políticas de austeridade e as mudanças radicais nas relações de trabalho

Tarefa:

No seu grupo discute e analise as respostas sindicais a nível nacional con-
tra as políticas de austeridade e mudanças radicais nas relações de tra-
balho, indicando se essas acções e medidas incluem ou não uma dimensão 
europeia.

Relatório:

Designa um/uma outro/a porta-voz que apresentará o relatório do grupo 
de trabalho durante a sessão plenária.

Podem utilizar o quadro em anexo

Duração:

 – 30 minutos para o trabalho em grupo
 –  3 minutos/grupo para a apresentação do relatório 

 

Referências:

 – Experiência pessoal
 – Debates europeus e actividades sindicais comuns 
 – Ficha de actividade
 – Grelha anexadaA

us
te

ri
da

de
, d

ir
ei

to
s 

e 
de

m
oc

ra
ci

a
D

at
a



62

Que signifie le lobbying pour les syndicats?

As respostas das organizações sindicais a nível nacional contra  
as políticas de austeridade e as mudanças radicais nas relações  
de trabalho

Acções sindicais  
nacionais

Os resultados alcançados 
(positivos e negativos)

Dimensão 
europeia

SIM NÃO
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6. Políticas de austeridade:  
a resposta à escala europeia 

Concepção de sequência pedagógica

Sequência pedagógica 6

Sintetizar o discurso sindical europeu relativamente às políticas 
de austeridade e soluções alternativas possíveis, a nível nacional  
e europeu

 – Familiarize-se com as soluções propostas pela CES (através do 
Contrato Social para a Europa)

 – Estabelecer a ligação entre os problemas das políticas de 
austeridade e as soluções propostas pela CES. 

SENSIBILIZAÇÃO dos participantes com perguntas & respostas
PARTE TEÓRICA, apresentação dum perito
APLICAÇÃO através do trabalho de grupo

Propomos:
MÉTODO INTERROGATIVO para a sensibilização (perguntas & 
respostas) 
MÉTODO AFIRMATIVO para a parte teórica, apresentação do 
perito
MÉTODO ACTIVO para a aplicação (trabalho de grupo)

Perito
Pacote de formação
Flipchart
Experiência dos participantes
Ficha de actividade

3 h ou 3 h 30 min

Objectivo pedagógico
da sequência

Subobjectivos
pedagógicos

Acções 
pedagógicas

Métodos e
técnicas

Recursos

Duração
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Conteúdo informativo sobre o tema

As acções da CES:

A Confederação Europeia dos Sindicatos (CES) foi fundada em 1973, representa 
hoje 85 organizações sindicais de 36 países europeus e 10 federações sindic-
ais europeias. Representa 100 milhões de trabalhadores. A CES é a única orga-
nização sindical europeia reconhecida pela União Europeia e representa os in-
teresses dos empregados/as e trabalhadores/as na Europa. 

Num contexto de crise à escala europeia, os sindicatos também devem respon-
der com um discurso europeu. A Confederação Europeia dos Sindicatos (CES) 
é certamente a estrutura mais adequada para enviar um sinal forte em resposta 
às políticas de austeridade impostas em vários países europeus. 

A CES opõe-se firmemente à austeridade, por diversas razões (ver http://www.etuc.

org/a/7891):

 ● A austeridade, em particular se todos os Estados-Membros fazem baixar 
a procura simultaneamente, arrastará a economia para um longo período 
de estagnação. Isso custará pelo menos 4 milhões de empregos à Europa, 
empregos desesperadamente necessários para lidar com a situação dos 23 
milhões de desempregados.

 ● A austeridade também prejudicará o potencial de crescimento a longo 
prazo da economia europeia. O desemprego persistente, combinado 
com o trabalho precário, desvaliará o capital humano. Uma depressão 
prolongada levará as empresas a pensar duas vezes antes de investir 
numa região que não é capaz de oferecer perspectivas de procura estável. 
A produtividade e a inovação irão sofrer, por sua vez, devido à redução 
dos investimentos.

 ● A austeridade minará o tecido industrial da Europa. Frente a um 
continente com a economia doente, as multinacionais deslocalizarão 
os seus investimentos industriais para outras regiões do mundo que 
oferecem perspectivas de uma procura dinâmica.

 ● A austeridade prolongará a crise da dívida soberana. As reduções do 
défice serão neutralizadas pelos efeitos negativos da depressão económica 
nas despesas sociais e nas receitas fiscais. E enquanto os défices públicos 
continuam elevados, a recessão económica e a deflação empurrarão o PIB 
nominal para baixo, de modo que a dívida pública continuará a aumentar 
em relação ao PIB. Isso é como se tentássemos tapar um buraco ao cavar 
um ainda mais profundo. 

A CES e os sindicatos na Europa não querem só mostrar os défices da política 
europeia, fornecem também soluções para a crise. Aqui está uma lista de várias 
pistas de soluções possíveis propostas nos últimos anos:
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O Manifiesto de Atenas

No seu manifesto de Atenas, a CES denuncia a gestão da crise na Europa e apre-
senta em 20 pontos as linhas de orientação, as acções da CES para o seu progra-
ma 2011-2014. Este manifesto foi adoptado pelo congresso da CES em Atenas. 

O manifesto está disponível em 15 línguas: http://www.etuc.org/a/4547

Um contrato social para a Europa  

(Ver: http://www.etuc.org/IMG/pdf/Depliant_contrat_social_FR_low.pdf)

Em Junho de 2012, o comité executivo da CES adoptou o Contrato Social para 
a Europa e solicitou à Comissão, ao Conselho, ao Parlamento Europeu e aos 
Chefes de Estado e de Governo a abertura do debate sobre um contrato social 
para colocar o crescimento, o emprego e a justiça social no centro da agenda eu-
ropeia. A proposta da CES para um contrato social europeu incluí os elementos 
seguintes:

 ● Negociações colectivas e diálogo social
 ● Governação económica para um crescimento e empregos sustentáveis
 ● Justiça económica e social

O contrato social para a Europa é um documento que resume os trabalhos, os 
problemas na Europa e dá soluções possíveis.  

Manifesto dos juristas para o respeito dos direitos sociais na UE

Entre as várias medidas de austeridade adoptadas na Europa, é de salientar 
que a Troika (Banco Central Europeu, Comissão Europeia e FMI) impõe as cer-
tos Estados-Membros uma desregulamentação considerável e às vezes mesmo 
radical do seu mercado de trabalho, dos seus sistemas de negociação colectiva 
e de formação dos salários, mas também dos seus sistemas de protecção social, 
resultando num enfraquecimento dos sindicatos, numa redução dos salários, 
num aumento dos empregos precários, da insegurança, de um desemprego ele-
vado, um aumento da pobreza e da agitação social.

Mais de 590 juristas de toda a Europa especializados em direito do trabalho e 
direito social assinaram em Janeiro de 2013 um manifesto reclamando que a 
União Europeia respeite e promova os direitos sociais fundamentais no âmbito 
das medidas relacionadas com a crise. 

Nesta ligação encontrará mais informações e um vídeo sobre o manifesto dos 
juristas:

http://www.etui.org/fr/Reseaux/Reseau-d-experts-en-droits-syndicaux-transnationaux-TTUR
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O Plano Marshall para a Europa

A DGB (Confederação dos Sindicatos Alemães) propôs em Dezembro de 2012 
uma possível solução para a crise chamado Plano Marshall para a Europa. 

Trata-se de um plano de relançamento do desenvolvimento, de investimento 
e de relançamento económico para a Europa. Um plano para o futuro europeu 
com investimento nas energias renováveis, em indústrias e serviços sustentáveis, 
na educação e formação, na pesquisa e desenvolvimento, em infraestruturas de 
transportes modernas, na melhoria da eficácia das administrações, etc. O plano 
da DGB vê um futuro na Europa, mas só se investir hoje. O plano de 10 anos 
prevê um investimento de 260 mil milhões de euros por ano. Para financiar este 
plano, a DGB propõe, entre outras coisas, a introdução de um imposto de 0,1% 
sobre todas as transacções financeiras nos 27 países da União Europeia. 

Nesta ligação encontrará informações sobre o Plano Marshall em várias línguas 
(DE, EN, FR, PT, CZ, IT, ES) http://www.dgb.de/themen/++co++985b632e-407e-11e2-b652-

00188b4dc422

Un novo rumo para a Europa

Este novo plano da CES foi apresentado em 7 de Novembro de 2013 e será 
acompanhado nos próximos meses de uma campanha em todos os países da 
União Europeia. 

O novo rumo para a Europa é um plano para o crescimento sustentável e em-
pregos de qualidade para uma Europa próspera e democrática. Trata-se de um 
plano de investimento consequente, 2% do PIB dos países da União Europeia 
por um período de 10 anos. Os investimentos devem ser feitos em áreas de fu-
turo, como na produção de energia que permite reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa, investimentos em indústrias e serviços sustentáveis, na 
formação e educação, na pesquisa e desenvolvimento, etc. 

No longo prazo, serão criados 11 milhões de novos postos de trabalho. Para fi-
nanciar este plano, a CES propõe, entre outros um imposto pontual sobre o 
património. As receitas do imposto sobre as transacções financeiras também 
poderiam contribuir para o financiamento deste plano.  http://www.etuc.org/a/11720 

(FR/EN)

Além deste documento, a CES dá a sua opinião sobre diversos assuntos relacio-
nados com a crise. A lista das resoluções adoptadas pela CES está disponível na 
sua página internet: http://www.etuc.org.

Muitos sindicatos têm hoje em dia um “pied-à-terre” em Bruxelas. Eles também 
trabalham na defesa dos direitos dos trabalhadores. 
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Alguns exemplos:

ÖGB : http://www.oegb-eu.at

CISL: http://www.iscos.cisl.it/bruxelles.asp

DGB: http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/dgb-fachabteilun-
gen/++co++24342bee-1236-11df-40df-00093d10fae2

Pistas alternativas das soluções europeias

A Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE)

Desde o Tratado de Lisboa, a democracia participativa tem sido reforçada, no-
meadamente através da Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE). Este instru-
mento permite aos cidadãos europeus recolherem assinaturas e, assim, parti-
lharem as suas ideias, descontentamento, etc. perante a política europeia. Uma 
ICE é levada a cabo se são recolhidas pelo menos um milhão de assinaturas de 
pelo menos sete países membros da União Europeia (a comissão organizadora 
tem um ano para reunir as assinaturas suficientes a partir da data de confir-
mação do registo da proposta pela Comissão). Mas o que acontece quando as 
assinaturas são recolhidas? 

A ICE é apresentada à Comissão Europeia, que em seguida, tem três meses 
para analisar a iniciativa. A iniciativa pode levar a novas leis, mas nada obriga a 
Comissão a ir na direcção da ICE apresentada. Por isso, é importante não parar 
na milionésima assinatura, mas continuar a campanha. A Comissão Europeia 
dificilmente pode fechar os olhos quando vários milhões de cidadãos assinam 
uma ICE.

Um exemplo: 
Right2water é uma ICE lançada pela Federação Sindical Europeia dos Serviços 
Públicos (FSESP). A FSESP representa 275 organizações sindicais e mais de 8 
milhões de trabalhadores em todos os serviços públicos na Europa. A FSESP 
conseguiu conquistar outras organizações para o seu lado, como a Rede Eu-
ropeia Anti Pobreza (EAPN), a Aliança Europeia de Saúde Pública (EPHA), o 
Secretariado Europeu do Ambiente (EEB), a Mulheres na Europa para um Fu-
turo comum (WECF) e a Internacional de serviços públicos (ISP), o equivalente 
mundial da FSESP.

O milhão de assinaturas já foi atingido em 10 de Fevereiro de 2013. Finalmente, 
cerca de 1,9 milhões de assinaturas foram recolhidas (essas assinaturas ainda 
não foram validadas). A Iniciativa de Cidadania Europeia poderá então ser ofi-
cialmente apresentada. Será apresentada em 10 Dezembro de 2013, a data do 
Dia Internacional dos Direitos Humanos.
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O trabalho ainda não terminou, deve-se continuar a exercer pressão sobre o 
Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia. 
Uma audição perante o Parlamento Europeu deve ser realizada em Janeiro ou 
Fevereiro de 2014.

Primeiro sucesso antes do final das recolhas das assinaturas!

Em 24 de Junho de 2013, o Comissário Barnier, responsável pelo Mercado In-
terno e os Serviços, anunciou que a água seria excluída da directiva relativa às 
concessões. “É nosso dever ter em conta as preocupações expressas por tan-
tos cidadãos. A Comissão ouviu-os, e espero que os cidadãos se sentirão tran-
quilizados”, declarou. (http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/speech-

es/2013/06/20130621_en.htm).

A ICE right2water não é uma iniciativa na área da crise financeira, da luta con-
tra as políticas de austeridade. Vários factores podem desempenhar um papel 
para encontrar uma explicação para não ter havido até agora uma ICE nesta 
área. Uma explicação, é certamente, o facto de que a campanha right2water toca 
algo muito concreto, a água. 
Para além da iniciativas de cidadania europeias existem outras campanhas 
sindicais a nível europeu que pode apresentar depois da actividade. O proce-
dimento para uma ICE é longo e sujeito a condições (ver: http://ec.europa.eu/
citizens-initiative/public/how-it-works/verification?lg=fr). É por isso que uma 
campanha fora do âmbito da ICE é por vezes vantajosa. 
Outras iniciativas relativas à finança e à dívida: 

 ● Financial transaction tax now! (http://www.financialtransactiontax.
eu/es/).
Apoiada entre outros pela CES, CGIL, ÖGB, DGB, CSEE, ESESP e o TUC. A 
campanha tem como objectivo fazer pressão sobre os Estados-Membros da 
União Europeia para a introdução de uma transacção financeira europeia. 
Esta campanha já não é actual (fim da campanha: 13 de Março de 2012) e 
não teve o mesmo sucesso que a ICE right2water.

 ● Os europeus para a reforma financeira
(http://europeansforfinancialreform.org/fr/partenaires) é uma campanha 
actual apoiada pela CES, Uniglobal Union, IG Metall, UITA, DGB, FGTB, 
ÖGB, Unite, TUC, FSESP e a CSEE que também pretende introduzir uma 
transacção financeira, mas não só. Trata-se também de regulamentação do 
mercado, da reforma das agências de notação, etc. A campanha incentiva 
todos os cidadãos a tornarem-se um “agente da mudança”, neste caso, em 
participar activamente na campanha de três maneiras: campanha na inter-
net, nas ruas e organizando conferências.

 ● O Comité para a Anulação da dívida do Terceiro Mundo (CADTM)
Trata-se de uma rede internacional de membros e comités locais baseados 
na Europa, África, América Latina e Ásia que agem para cancelar a dívida 
e abandonar as políticas de ajustamento estrutural. Informações em qua-
tro línguas (EN, FR, ES e PT) estão disponíveis no site http://cadtm.org.
English. O site também oferece um mini glossário, em quatro línguas, mais 
centrado na questão da dívida http://cadtm.org/Glossaire#n
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O Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu é a voz do povo. 766 (a partir das próximas eleições para 
o Parlamento Europeu em 2014, 751) parlamentares têm assento no Parlamen-
to Europeu, representam 28 países da União Europeia. Eles não têm assento 
por país, mas por grupos políticos. Actualmente existem 7 grupos políticos e o 
grupo dos não-inscritos. Ao contrário do que ocorre frequentemente a nível na-
cional, os deputados do Parlamento Europeu têm liberdade de voto e não estão 
comprometidos com as decisões do seu grupo político. Isso quer dizer que, por 
vezes, um deputado do Parlamento Europeu vota contra o seu grupo político.  

O Parlamento Europeu sofre de uma taxa de abstenção nas eleições para o 
Parlamento Europeu cada vez mais elevada. Em 1979, a taxa de abstenção foi 
de 37%. Nas últimas eleições, em 2004, 54,3% dos europeus não foram votar. 
Apesar do Tratado de Lisboa que reforçou o Parlamento Europeu, não parece 
que esta tendência vai melhorar para as próximas eleições europeias de 2014.  
E, no entanto, os deputados do Parlamento Europeu podem ser actores cruciais 
para o movimento sindical. Apesar de uma maioria conservadora e liberal, as 
ideias sindicais encontram o seu caminho. Mas uma outra maioria, mais próxi-
ma dos trabalhadores poderia melhorar o trabalho dos sindicatos que lutam em 
Bruxelas para os direitos dos trabalhadores e contra a liberalização e desregula-
mentação do mercado de trabalho. 

Além disso, o Parlamento Europeu denunciou mais de uma vez as políticas de 
austeridade dos governos da União Europeia que vão longe demais. 

Exemplo de como se trabalha no Parlamento Europeu:

 A partir de um projecto de lei, pode analisar quem votou a favor/contra. 

Ajude-se com a seguinte página web: http://www.votewatch.eu (só disponível em inglês).

Tendo em vista as eleições para o Parlamento Europeu de 2014, a CES formulou 
um manifesto a ser apresentado no início de Dezembro de 2013.

Relativamente aos meios de influência no processo normal de decisão a nível 
europeu, por favor consulte a lista de ligações seguintes:

 ● Como acompanhar e influenciar o processo de tomada de decisão da UE, 
numa perspectiva sindical (FR/EN)  
(http://www.etui.org/fr/Publications2/Guides/Comment-suivre-et-influencer-le-processus-de-
prise-de-decision-de-l-UE-d-un-point-de-vue-syndical)

Recentemente (Novembro de 2013) a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários do Parlamento Europeu tomou a iniciativa para o estabelecimento 
de um inquérito sobre o papel e o funcionamento da Troika, que deveria re-
sultar brevemente num relatório sobre os efeitos das reformas nos “países em 
crise” e sobre o funcionamento interno da troika. Assunto para acompanhar… 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131104IPR23615/html/Les-

d%C3%A9put%C3%A9s-critiquent-la-gestion-de-la-crise-par-la-Tro%C3%AFka
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Conselhos metodológicos 

Preguntas e respostas 
 – Conhecem «o Contrato Social para a Europa»? “O manifesto de Atenas”? 

“O Plano Marshall da DGB” (confederação dos sindicatos alemães)? O 
novo rumo para a Europa?

 – Conhecem “embaixadas sindicais” das filiadas em Bruxelas?  
 – O que é Iniciativa de Cidadania Europeia? Quais são as condições para 

que uma ICE seja declarada admissível pela Comissão Europeia?
 – Quem conhece a iniciativa “right2water”? Quem assinou esta iniciativa? 

Quem assinou outra ICE?

Grupo de trabalho 
 – Actividade em grupo: formular possibilidades para transpor iniciativas da 

CES a nível nacional. Que acções sindicais a nível nacional podem apoiar 
as iniciativas do movimento sindical europeu?

 – Os resultados do trabalho serão apresentados em plenário por um/uma 
outro/a porta-voz de cada grupo.

Debate
 – Quais são as soluções propostas pela CES para os problemas causados 

pelas políticas de austeridade na Europa?
 – No seu país, na sua organização, tem exemplos de campanhas que aliam 

várias organizações para a mesma causa?
 – Como é que o movimento sindical pode usar a Iniciativa de Cidadania 

Europeia (ICE) (Vantagens e desvantagens)

Aspectos a destacar: 
 – A mobilização europeia em resposta às políticas de austeridade
 – A responsabilidade das organizações sindicais nacionais para se tornarem 

agentes de mudança
 – Pistas alternativas das soluções europeias: O Contrato Social da CES, o 

Manifesto Atenas, o Plano Marshall da DGB, a Iniciativa de Cidadania 
Europeia (ICE), o novo rumo para a Europa

 – Como utilizar as eleições europeias?

Reflexão: 
 – A democracia e o projecto europeu
 – O discurso sindical europeu 
 – O direito de iniciativa como valor sindical básico         

    

Material pedagógico para os participantes

A ficha de actividade e a grelha anexadas
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FICHA DE ACTIVIDADE
POLÍTICAS DE AUSTERIDADE: A RESPOSTA  

DOS SINDICATOS À ESCALA EUROPEIA 

– O CONTRATO SOCIAL PARA A EUROPA

4

Objectivos:

 – Familiarizar-se com o contrato social para a Europa
 – Estabelecer a ligação entre os problemas das políticas de austeridade e 

as soluções propostas pela CES

Tarefa:

Tarefa 1: Estudem em pequenos grupos o contrato social para a Europa da 
Confederação Europeia de Sindicatos

(http://www.etuc.org/IMG/pdf/Depliant_contrat_social_ES.pdf).

Tarefa 2: Na primeira parte da formação, identificámos os problemas cau-
sados pelas políticas de austeridade. Em primeiro lugar façam uma lista 
dos problemas identificados. Tentem, de seguida, encontrar as soluções 
propostas pela CES para resolver estes problemas. Uma coluna adicional 
está disponível para escrever comentários, perguntas, etc.

Relatório:

 – Designa um/uma outro/a porta-voz que apresentará o relatório do 
grupo de trabalho durante a sessão plenária.

 – Podem utilizar o quadro em anexo.

Duração:

 – 60 minutos para o trabalho de grupo   

Referências:

 – Ficha de actividade
 – Grelha anexada
 – O Contrato Social para a Europa da CES
 – Os resultados das actividades feitas no primeiro dia da formaçãoA
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Que signifie le lobbying pour les syndicats?
O contrato social para a Europa  
Utilizem o contrato social para a Europa da CES para encontrar possíveis 
soluções para a crise.

Problemas causados 
pelas políticas de 
austeridade na 
Europa

Soluções 
propostas 
pelo Contrato 
Social

Propostas 
alternativas

Comentários
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7. Avaliação da acção        

Concepção de sequência pedagógica

Sequência pedagógica 7 

Avaliar a formação do ponto de vista da realização dos objectivos 
e das expectativas dos participantes

 – Sensibilizar os participantes sobre o impacto a longo prazo do 
projecto “Austeridade, direitos e democracia - a necessidade de 
um contrato social para a Europa”

 – Identificar as acções de divulgação das competências 
adquiridas na acção de formação pelos participantes

SENSIBILIZAÇÃO dos participantes com Mind map
PARTE TEÓRICA, apresentação de uma síntese dos aspectos de-
senvolvidos durante a acção de formação
APLICAÇÃO pelo trabalho individual e volta à mesa

Propomos:
MÉTODO ACTIVO para a sensibilização (Mind map)
MÉTODO AFIRMATIVO para a parte teórica, apresentação 
MÉTODO ACTIVO para a aplicação (trabalho individual, volta à 
mesa)

Pacote de formação
Apresentação PPT / flipchart
Experiência dos participantes
Ficha de avaliação da formação

1h

Objectivo pedagógico
da sequência

Subobjectivos
pedagógicos

Acções 
pedagógicas

Métodos e
técnicas

Recursos

Duração
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Conselhos metodológicos   

Síntese do curso
 – Relembrar as ideias veiculadas durante o curso, destacando os aspectos 

mais importantes revelados pelas apresentações e os debates em plenário.

Avaliação da formação
 – Cada participante preenche individualmente o formulário de avaliação
 – Mesa redonda para expressar os pontos de vista dos participantes sobre 

a realização dos objectivos e expectativas identificadas no início da 
formação

 – Peça a contribuição colectiva e voluntária de participantes.

Aspectos a destacar: 
 – As possibilidades de apoio a nível das organizações nacionais para as 

iniciativas sindicais da CES
 – A importância de seguir a iniciativa nas organizações-membros
 – A responsabilidade de cada representante sindical para se envolver e 

contribuir tanto a nível nacional como europeu   
 – A oportunidade das eleições europeias como instrumento da democracia 

europeia e da mudança

Reflexão: 
 – A multiplicação das acções sindicais europeias, a mobilização dos 

membros a nível nacional     
 – A importância das eleições europeias  

Material pedagógico distribuído aos participantes

 – Uma cópia impressa da apresentação ou em formato electrónico (se for 
um PPT) e também outros recursos para obter informações adicionais, a 
pedido dos participantes      

 – A ficha de avaliação da formação

No final da acção de fprmação, os formadores enviam a sua própria avaliação 
à sua respectiva organização e à ETUI. Por sua vez, as organizações também 
realizam a avaliação da formação.
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Austeridade, direitos e democracia
Data 

Avaliação e reflexão individuais  

Por favor, indique o seu nível de satisfação no final do curso: 
Em caso de mau resultado (0-25 %), por favor justifique.

O curso atendeu às suas expectativas gerais?

As metas e os objectivos do curso estavam claramente definidos? 

As informações prévias foram suficientes?m

Como avalia o curso a nível:

a) do conteúdo?

b) dos grupos de trabalho?

c) das apresentações?

d) das sessões plenárias?

e) dos suportes?

Qual é na sua opinião, o grau de utilidade deste curso?

Site de formação 

Organização do curso

Gostaria de fazer comentários ou sugestões gerais relativas à organização e ao conteúdo da 
formação?

0 25 50 75 100%

SIM/NÃO   risque o 
que não 
interessa
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Informações mais detalhadas sobre a  qualidade da formação que lhe foi 
ministrada. 

Obrigado!

Nome:

Po
r 

fa
vo

r,
 r

es
po

nd
a 

se
 n

ec
es

sá
ri

o 
nu

m
a 

fo
lh

a 
se

pa
ra

da

Qual é a sua impressão sobre o seguinte?
a) O apoio dos formadores à sua experiência individual e ao seu grupo de trabalho.

b) Os objectivos e as tarefas das várias fichas de actividade foram definidos de forma sufi-
cientemente clara? Por favor, especifique qualquer sessão em que não foi o caso.

  

c) Alcançou os objectivos das actividades ao longo desta formação?

d) Na sua opinião, alguns elementos/aspectos do curso deveriam ter sido abordados de 
forma mais detalhada? (Por favor especifique.)

e) Os suportes do curso foram suficientes e claros?
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Anexos
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ANEXO 1

Durante o curso vai certamente ser confrontado com termos técnicos. Pode escrevê-los 
nesta página com o seu significado. 

Termos técnicos    Significado
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Termos técnicos    Significado

ANEXO 2

Ligações úteis  

http://www.etui.org 

http://www.etuc.org

http://www.ugt.pt/site/index.php?op...

http://grevegeral.net/

http://europeansforfinancialreform.org/fr/news/19-juin-journ-e-d-action-
europ-enne-non-l-aust-rit-oui-la-justice-fiscale

http://www.etuc.org/IMG/pdf/Depliant_contrat_social_FR_low.pdf

http://www.oegb-eu.at

http://www.iscos.cisl.it/bruxelles.asp

http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/dgb-fachabteilungen/++co++-
24342bee-1236-11df-40df-00093d10fae2

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/speech-
es/2013/06/20130621_en.htm

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/verifica-
tion?lg=fr

http://www.financialtransactiontax.eu/fr/

http://europeansforfinancialreform.org/fr/partenaires

http://www.votewatch.eu

http://www.lo.se/english/documents/union_reflections_on_the_econom-
ic_crisis

http://www.lo.se/english/documents/the_swedish_model

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/
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ANEXO 3

CRISE ECONÓMICA E SALÁRIOS

FICHA DE ACTIVIDADE 

Objectivos:

 – Analisar a evolução dos salários (sectores público e privado) no seu país 
desde o início da crise

 – Identificar os principais desafios para os sindicatos desde o início da 
crise nos diferentes níveis de negociações salariais 

 – Reflectir sobre estratégias e cooperações sindicais relativas às 
negociações salariais 

Tarefas:

1. Comparar a evolução dos salários desde o início da crise e identificar as 
principais características e tendências dessa evolução: sector público e 
sector privado, moderação salarial, congelamento de salários, diminuição 
dos salários... etc. (Preencher os quadros 1 e 2)

2. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos sindicatos nos 
diferentes níveis de negociações salariais actualmente (nacional, sectori-
al, empresa...) e como as organizações sindicais tentam lidar com isso? 
(Preencher os quadros 2 e 3

3. Que estratégias sindicais podem ser implementadas a nível nacional e que 
cooperações a nível regional e/ou internacional sobre a negociação salarial 
e a evolução salarial, a fim de evitar o desenvolvimento do dumping sala-
rial? Faça pelo menos 3 propostas de acção sindical concretas (Preencher 
o quadro 5)

Recursos:

Trabalho preparatório antes do seminário 
Apresentações dos peritos

Duração: 

2 horas mais o tempo de apresentação dos relatórios dos trabalhos de grupo
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1
Principais evoluções em matéria de 
salários no sector público desde o início 
da crise – Principais características e 
tendências
 
1.

2. 

3.

4.

2
Principais evoluções em matéria de 
salários no sector privado desde o início 
da crise – Principais características e 
tendências

1.

2. 

3.

4.

3
Principais dificuldades encontradas  
pelas organizações sindicais nos diferen
tes níveis de negociações salariais 
(nacional, sectorial, empresa...) 
  

1.

2. 

3.

4.

4
..... e como é que as organizações tentam 
lidar com isso?  

1.

2. 

3.

4.

Análise a nível nacional   
Evolução dos salários e desafios para a negociação salarial 
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5
Como evitar o desenvolvimento do dumping salarial?
 
Que estratégias sindicais podem ser implementadas a nível nacional e que cooperações a 
nível regional e/ou internacional sobre a negociação salarial e a evolução salarial? Faça 3 
propostas (pelo menos) para acções sindicais concretas 

1.

2. 

3.
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ANEXO 4

INICIATIVA DE CIDADANIA EUROPEIA

FICHA DE ACTIVIDADE  
INICIATIVA RIGHT2WATER 

Objectivos

 – Conhecer uma forma de democracia participativa a nível europeu: a 
Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE) 

 – Compreender como o movimento sindical pode usar este instrumento 
(prós e contras)

Tarefa

Estudem em pequenos grupos a página da Iniciativa de Cidadania Europeia: 
http://www.right2water.eu/fr e respondam às seguintes perguntas:

Iniciativa de Cidadania Europeia:
 – O que é uma Iniciativa de Cidadania Europeia? Quais são as condições 

para que uma ICE seja declarada admissível pela Comissão Europeia?

A iniciativa right2water:
 – Quem conhece esta iniciativa? Quem assinou esta iniciativa? Quem 

assinou uma outra IEC?
 – Quem são os organizadores de esta ICE?
 – No seu país, na sua organização, tem exemplos de campanhas que aliam 

várias organizações para a mesma causa?
 – Quais são as vantagens? As desvantagens? (Pensem sobre a problemática 

de fazer passar mensagens sindicais nos Mídias, pensem nos custos) 

Duração

45 minutos, depois apresentação ao resto do grupo  
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