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Plano de Ação sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais 

 

- Contributo da CIP -  

 

I – Questão prévia 

 

À CIP, e aos restantes Parceiros sociais com assento na CPCS, foi concedido um prazo de 

3 dias úteis para se pronunciarem relativamente ao Plano de Ação sobre o Pilar Europeu 

dos Direitos Sociais.   

 

O prazo concedido é, aparentemente, justificado da seguinte forma: “O Conselho EPSCO 

de 15 de março debaterá este Plano de Ação, assim como a Cimeira Social que se 

realizará no Porto a 7 de maio próximo, esperando-se que, na sequência, o Conselho 

Europeu endosse o Plano de Ação.” 

 

Neste âmbito, a CIP reaviva e reafirma posição já transmitida por escrito e verbalmente 

em algumas reuniões com o Governo. 

 

A análise e a elaboração de propostas tendentes à melhoria dos documentos remetidos 

à CIP exigem um espaço de tempo que não se tem coadunado, minimamente, com os 

prazos que o Executivo tem, sucessivamente, imposto aos parceiros sociais em 

diferentes matérias.  

 

Mais: larga maioria de matérias objeto de consulta à CIP, torna necessário - impõe 

mesmo -, a audição da sua estrutura representada, o que implica, naturalmente, para o 

efeito, um lapso temporal minimamente razoável. 
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Quer uma quer outra das referidas exigências assumem carácter de indispensabilidade 

mas a sua satisfação resulta extremamente limitada – se não mesmo proscrita – com o 

modus procedendi, em termos de antecedências, por que o Governo vem enveredando 

e reiterando nestes pedidos de consulta. 

 

Na perspetiva da CIP, o estabelecimento de prazos tão reduzidos para pedidos de 

emissão de contributos/comentários, revela mesmo desrespeito institucional pelos 

intervenientes envolvidos. 

 

Nestas circunstâncias, espera-se que, nos diferentes domínios de consultas aos 

parceiros sociais, a prática seja corrigida, estabelecendo e respeitando o Governo prazos 

razoáveis e adequados às matérias que se encontrem em apreciação. 

 

II - Enquadramento 

 

No dia 8 de março de 2016, a Comissão Europeia publicou a Comunicação “Lançamento 

de uma consulta sobre um Pilar Europeu dos Direitos Sociais”, bem como o anexo 

“Primeiro esboço de um Pilar Europeu dos Direitos Sociais”, que a acompanha. 

 

Posteriormente, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais foi assinado e proclamado em 17 

de novembro de 2017, na Cimeira Social para o Emprego Justo e o Crescimento, que se 

realizou em Gotemburgo, na Suécia.  

 

Entretanto, o Plano de ação foi publicamente apresentado no passado dia 4 de março e 

prevê-se a sua adoção política na Cimeira Social do Porto agendada para os dias 7 e 8 de 

maio de 2021.  

 

Ainda no que diz respeito à adoção do Plano, é entendimento da CIP, já expresso em 

diversos contextos e momentos, que, por forma a criar um maior compromisso e 

apropriação em torno da implementação do Pilar, deve haver uma declaração 
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quadripartida, como já aconteceu no passado, subscrita pelo Conselho, Comissão 

Europeia, Empregadores e Sindicatos Europeus.  

 

III - O Plano de Ação 

 

O Plano “de ação sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais define ações concretas que 

visam continuar a aplicar os princípios consagrados no Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 

num esforço conjunto dos Estados-Membros e da UE, com a participação ativa dos 

parceiros sociais e da sociedade civil.  

 

Propõe “igualmente grandes objetivos em matéria de emprego, de competências e de 

proteção social para a UE, que devem ser alcançados até 2030.” 

 

O Plano de ação estabelece três grandes objetivos para a União Europeia (UE), os quais 

devem ser alcançados até 2030, a saber: 

 

1. “Pelo menos 78 % da população entre os 20 e os 64 anos deverão ter emprego. 

2. Pelo menos 60 % de todos os adultos deverão participar anualmente em ações de 

formação. 

3. O número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social deverá diminuir pelo 

menos 15 milhões.” 

 

A Confederação, como já referiu no passado, reconhece mérito na reflexão sobre a 

política social da União Europeia, de um ponto de vista holístico, tendo em conta que 

tal política tem sido desenvolvida, passo a passo, ao longo de várias décadas desde o 

pós-guerra.  

 

Estamos de acordo sobre a importância em discutir quais as ações necessárias para 

melhorar a situação e as perspetivas futuras dos povos europeus, como parte do 

processo de aumento da coesão social dentro e entre os Estados-Membros da UE.  
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O Plano de Ação suscita os seguintes comentários:  

 

1. 

Na perspetiva desta Confederação, face à gravíssima crise que atravessamos, a 

Comissão deve focalizar-se no essencial. 

 

E o essencial é quanto vise promover a resiliência das empresas e, assim, a 

manutenção do emprego. 

 

Ora, o que se verifica no Plano apresentado, é uma insuficiente valorização ou 

reconhecimento da importância de preservar ou promover o tecido empresarial que, no 

momento atual, se encontra sujeito a pressões, eventualmente nunca antes vivenciadas.     

 

Acresce que vemos com preocupação algumas iniciativas que não contribuem para esse 

objetivo e outras que são mesmo suscetíveis de promover a desunião dos Estados-

Membros em torno do projeto europeu.  

 

Em concreto, é com grande preocupação que vemos o conteúdo da “Proposta de 

Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao reforço da aplicação do 

princípio salário igual para trabalho igual ou trabalho de igual valor entre homens e 

mulheres através de mecanismos de transparência salarial e fiscalização” e a 

continuação da iniciativa sobre salários mínimos justos.  

 

Quanto à primeira proposta de Diretiva referida, a CIP, numa análise preliminar, defende 

o combate à discriminação salarial, mas considera que este combate passa, antes e 

acima de tudo, pela promoção da igualdade, que é a forma mais adequada para abordar 

as causas profundas das desigualdades, especialmente os estereótipos de género, a 

segmentação do mercado de trabalho e a oferta insuficiente de estruturas e 

infraestruturas de apoios à infância e a outros dependentes. 
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Na perspetiva da CIP, qualquer iniciativa da Comissão em matéria de transparência 

salarial tem de pautar-se pela proporcionalidade e adequação, respeitar as 

competências dos parceiros sociais nacionais em matéria de fixação de salários, permitir 

determinar a retribuição de acordo com o desempenho individual e manter o respeito 

pela confidencialidade da remuneração individual, pelo que muito trabalho haverá 

ainda que fazer neste domínio.  

    

Por outro lado, na perspetiva desta Confederação, a proposta da Comissão Europeia 

sobre a Diretiva-quadro relativa aos salários mínimos e à negociação coletiva na União 

Europeia (UE) é contrária à letra e espírito do Tratado da UE, uma vez que tais matérias 

são da competência dos Estados-Membros e dos Parceiros Sociais, em conformidade 

com o princípio da subsidiariedade.  

 

A proposta desrespeita a diversidade dos sistemas de relações laborais vigentes, a 

autonomia dos Parceiros Sociais e contraria a estrita divisão de competências entre a 

UE e os Estados Membros. 

 

A proposta promoverá, ainda, a divisão entre os Estados-Membros, especialmente num 

momento de crise onde se impõe a união e coesão, e é contrária à opinião maioritária 

dos Estados-Membros que se revelam a favor de um instrumento não vinculativo, ou 

seja, uma recomendação. 

 

2. 

A CIP apoia, naturalmente, a Europa Social e a necessidade de promover medidas que 

respondam à crise atual.  

 

Entende, no entanto, que é necessária uma abordagem focalizada na recuperação 

económica, dado que é esta que promoverá o progresso social que todos desejamos.  
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Assim, o Plano de ação não pode ignorar que a dimensão económica é essencial para 

assegurar o modelo social europeu. 

 

Na perspetiva da CIP, os problemas sociais da Europa não se devem a um défice de 

política social, mas sim, à falta de competitividade.  

 

É necessário ter em conta que o acervo social da UE já está bem desenvolvido, 

abrangendo mais de 70 Diretivas que protegem os trabalhadores e lhes proporcionam 

direitos em inúmeras áreas-chave, incluindo, entre outras, a igualdade de tratamento, 

condições de trabalho, saúde e segurança, informação e consulta e proteção social. 

 

As diferentes situações em matéria social e de emprego na Europa radicam, atualmente, 

na ausência de implementação de verdadeiras reformas estruturais em alguns Estados-

Membros, com vista ao reforço da competitividade, do crescimento, do emprego e da 

produtividade. 

 

Como também já dissemos no passado, o Pilar ignora que a maneira mais eficaz e 

sustentável para melhorar a dimensão social é aumentar a competitividade global da 

Europa e, assim, promover a criação de emprego. 

 

Também neste ponto, parece que a dimensão económica não é valorizada ou é 

insuficientemente refletida enquanto “motor” do desenvolvimento social que todos 

preconizamos.  

 

3. 

O Plano de ação deve ter por objetivo central apoiar os Estados Membros nas reformas 

que se revelem necessárias para criar mercados de trabalho dinâmicos, adaptáveis, 

flexíveis e seguros. 
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Acresce que tal objetivo central não pode ser dissociado da realidade atual – estamos 

perante uma gravíssima crise humana, social e económica.   

 

Na perspetiva da CIP, quer na fase de estabilização quer no período de recuperação que 

se lhe deverá seguir, é absolutamente imperioso criar um ambiente regulatório 

favorável ao desenvolvimento da atividade económica, imbuído da maior flexibilidade, 

por forma a propiciar às empresas instrumentos que lhes permitam ajustar as suas 

atividades à volubilidade das circunstâncias e satisfazer todas as oportunidades de 

encomendas que surjam no mercado, contendo o alargamento dos níveis de 

desemprego. 

 

Para dar resposta às consequências da mudança em curso, torna-se, portanto, 

imprescindível potenciar, também através do quadro jurídico regulador das relações 

laborais, a promoção da produtividade e da competitividade do tecido produtivo. 

 

É igualmente necessário: 

 

• Garantir que os direitos sociais podem ser adaptados para permanecerem 

atualizados em função das condições de enquadramento atuais e futuras, e novas e 

mais diversificadas carreiras profissionais; 

 

• Garantir a empregabilidade contínua, o que é particularmente importante para 

enfrentar os desafios demográficos na Europa, o que torna ainda mais crucial a 

mobilização de todos os recursos humanos disponíveis; 

 

• Garantir que as empresas têm flexibilidade suficiente para adaptar a sua força de 

trabalho às novas circunstâncias económicas, por exemplo, em termos do tempo de 

trabalho, remunerações e contratos; e 
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• Colocar em prática condições que permitam uma transição suave dos trabalhadores 

no mercado de trabalho, entre empregos, sectores e estatutos profissionais, 

respeitando a diversidade das práticas de relações industriais em toda a Europa. 

 

Também neste domínio, não vemos respostas concretas no Plano.   

 

4. 

O Plano deve reconhecer e valorizar que as diversas formas e tipos de emprego ajudam 

as pessoas, nomeadamente os mais jovens, a entrar pela primeira vez no mercado, bem 

como a trazer de volta as pessoas afastadas do mercado de trabalho. 

 

Ao mesmo tempo, a CIP reconhece a necessidade de propiciar não só flexibilidade, mas 

também segurança aos trabalhadores, incluindo acesso à proteção social e benefícios 

de desemprego, dependendo dos sistemas nacionais, especialmente devido à crise 

atual. 

 

Na perspetiva da CIP, os mercados assumem contornos orgânicos e a inovação é 

imparável, pelo que é necessário alterar o “mind set”, ou seja, é fundamental interiorizar 

e reconhecer que a sociedade e, designadamente, os mercados de trabalho, estão em 

constante e rápida mutação, diferindo, em muito, do que se verificava há algumas 

décadas. 

 

O modelo de organização do trabalho clássico fabril, das 9h às 17 h, está a esgotar-se e 

tem necessariamente de ser repensado, dado que não dá resposta às necessidades das 

empresas e aos anseios dos trabalhadores.  

 

Veja-se que a própria OIT, através do seu Diretor-Geral Guy Ryder, na Conferência “O 

futuro de Trabalho”, no âmbito do centenário do Ministério do Trabalho, em 2017, 

referiu, entre outros aspetos, o seguinte: “Estamos confrontados com uma verdadeira 

revolução em que o trabalho deixa de existir numa base permanente e passa a ser uma 
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relação de transação comercial entre os que fornecem e os que procuram um bem ou 

serviço, episódico e comercial e, por isso, somos obrigados a repensar instrumentos 

políticos como a legislação, a negociação coletiva e o tripartismo.”. 

 

Neste âmbito, o Plano, de forma manifestamente insuficiente, limita-se a referir a 

importância de promover contratações temporárias no âmbito das políticas ativas de 

emprego.   

 

5. 

De forma positiva, o Plano reconhece, ainda, por vezes indiretamente, que a principal 

responsabilidade pela implementação do Plano é dos Estados-Membros. 

 

6. 

Já no que diz respeito à autonomia dos Parceiros Sociais e à necessidade de assegurar 

espaço alargado, nomeadamente para a contratação coletiva, verifica-se que a mesma, 

aparentemente, apenas se encontra presente no ponto relativo aos salários. 

 

Na perspetiva da CIP, o reconhecimento da autonomia e espaço para os Parceiros 

Sociais devia ser mais bem refletido, assumindo-se como um princípio transversal a 

todo o Plano.  

 

7. 

A matéria da natalidade assume importância capital para o futuro da Europa.  

 

Trata-se de uma temática muito importante para a Confederação, dado que a matéria 

da natalidade tem, em diferentes domínios, um forte e decisivo impacto sobre o futuro 

desenvolvimento social e económico do país e da Europa e reflete-se, naturalmente, nas 

empresas. 
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Não obstante todos os alertas, não existe uma única referencia à natalidade, ou à 

necessidade – urgente – de promover uma estratégia. 

 

A Comissão limita-se a referir que publicou o Livro Verde sobre o Envelhecimento.  

Trata-se, sem dúvida de um tema importante, mas que não invalida a necessidade de 

promover a natalidade.   

 

Diga-se, aliás, que a CIP, desde 2007, solicita, sem sucesso, aos consecutivos Governos 

nacionais a conceção de um Plano para a promoção da natalidade.  

 

8. 

A necessidade de promover e garantir uma aplicação adequada da legislação social em 

vigor na UE e, simultaneamente, reduzir a burocracia desnecessária devia ser mais 

valorizada. 

 

9. 

Como já se referiu anteriormente, o Plano de Ação estabelece três grandes objetivos 

para a UE, que devem ser alcançados até 2030, a saber: 

 

1. “Pelo menos 78 % da população entre os 20 e os 64 anos deverão ter emprego. 

2. Pelo menos 60 % de todos os adultos deverão participar anualmente em ações de 

formação. 

3. O número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social deverá diminuir pelo 

menos 15 milhões.” 

 

Trata-se, sem dúvida, de objetivos ambiciosos. 

 

Ambição, particularmente visível quando o Plano, no âmbito da formação profissional, 

refere que “os esforços devem ser reforçados para aumentar a participação dos adultos 
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na formação e para melhorar os níveis de realização na educação e formação inicial. Em 

particular: 

 

- pelo menos 80% das pessoas com idades compreendidas entre os 16 e os 74 anos devem 

possuir competências digitais básicas, uma condição prévia para a inclusão e 

participação no mercado de trabalho e na sociedade numa Europa digitalmente 

transformada. (…)”. (sublinhado nosso). 

 

O desafio das competências digitais é particularmente ambicioso no contexto nacional. 

 

Como se sabe, segundo a Comissão Europeia “(…) Portugal apresenta um elevado défice 

de competências digitais. Em 2019, 48 % da população não dispunha de competências 

digitais básicas, incluindo cerca de 26 % que não tinham quaisquer competências 

digitais, e a percentagem de pessoas que nunca utilizaram a Internet é o dobro da média 

da UE.” (v. Recomendações Específicas Portugal/2020). 

 

Não obstante a dificuldade de concretização dos objetivos apresentados, a CIP está, 

naturalmente, preparada para contribuir para a concretização dos mesmos.  

 

10. 

No Plano a Comissão convida o Conselho Europeu a subscrever estas três metas e os 

Estados-Membros a definirem os seus objetivos nacionais, como contributo para um 

esforço comum. 

 

Compreende-se a ideia de desenvolver metas ou objetivos ao nível nacional. 

 

Já não se compreende que a Comissão não faça qualquer referência à necessidade de 

intervenção dos Parceiros Sociais nacionais na definição de tais metas ou objetivos.  
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Por outras palavras, impõe-se a participação dos Parceiros Sociais na definição dos 

objetivos nacionais.    

 

11. 

No âmbito do futuro do Trabalho, o Plano refere que os impostos devem ser deslocados 

do trabalho para outras fontes mais favoráveis ao emprego e em consonância com os 

objetivos climáticos e ambientais, protegendo, ao mesmo tempo, as receitas para uma 

proteção social adequada. 

 

Na perspetiva da CIP, trata-se de uma matéria muito importante a qual tem de ser 

discutida, com a ponderação que se exige, com os Parceiros Sociais. 

 

Trata-se de uma reforma de fundo que não pode ser concebida exclusivamente no plano 

nacional, sob pena de promover uma distorção impensada sobre a competitividade do 

país.     

 

É necessário progredir, com a necessária prudência, no sentido de um plano europeu, o 

qual, posteriormente, possa ser implementado ou adaptado às diferentes realidades 

dos Estados-Membros.   

 

Plano que, por forma a salvaguardar a competitividade global do espaço europeu, 

também deve ser abordado ao nível internacional, nomeadamente no âmbito da 

Organização Mundial de Comércio.  

 

12. 

Relativamente à referência vertida no Plano quanto ao acompanhamento “adequado” 

da Resolução do Parlamento Europeu com recomendações à Comissão sobre o direito 

à desconexão, é perspetiva desta Confederação que o tema deve ser abordado com 

particular cuidado e ponderação.  
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Em primeiro lugar, na perspetiva da CIP, não se revela minimamente compreensível que 

se recomende a adoção de uma Diretiva, ou mesmo de outro instrumento legislativo, 

quando o tema do direito à desconexão foi recentemente discutido e acordado pelos 

principais interessados na matéria, ou seja, os Parceiros Sociais. 

 

De factos, os Parceiros Sociais Europeus, em junho de 2020, adotaram o Acordo-

Quadro sobre a Digitalização, o qual, entre outros assuntos, prevê um conjunto de 

medidas sobre modalidades de conexão e desconexão.  

 

Em segundo lugar, tendo bem presente que nem todos os sectores e, dentro destes, 

nem todas as empresas têm dimensão e estrutura organizativa que lhes permita sequer 

erigir a desconexão como necessidade ponderável, nomeadamente pela reduzida 

dimensão do seu mercado de trabalho ou pela influência incontornável que os quadros, 

aos mais diversos níveis, têm na formação e tomada de decisões, a corporização desta 

temática no terreno deve ter como sede privilegiada a contratação coletiva. 

 

Ainda no que diz respeito à desconexão, verifica-se que, no extenso documento de 

trabalho dos serviços da Comissão que acompanha o Plano de Ação refere o seguinte:  

“The European Parliament, Portugal and Italy ask the Commission to propose a 

regulatory framework on the ‘right to disconnect’”.  

 

Ora, face ao transcrito, verifica-se que o Governo português solicitou à Comissão 

Europeia a apresentação de um quadro regulamentar sobre o direito à desconexão. 

 

Neste âmbito, questiona-se: Que posição, em concreto, foi transmitida pelo Governo 

português ?  

 

Mais: Não devia o Governo português, tendo em conta a natureza da matéria e os seus 

impactos junto das empresas e trabalhadores, ter discutido a posição a transmitir com 

os Parceiros Sociais com assento na CPCS  ?  
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13. 

O Plano de Ação reconhece a importância do apoio ao reforço da capacitação dos 

Parceiros Sociais, dado que os Parceiros são cada vez mais chamados a pronunciarem-

se sobre matérias cada vez mais variadas e complexas do ponto de vista técnico. 

 

Neste âmbito, regista-se favoravelmente, no âmbito do FSE+, a seguinte passagem: 

 

“Os Estados-membros devem dedicar um montante adequado ao reforço das 

capacidades de parceiros sociais e organizações da sociedade civil; 0,25% dos recursos 

do FSE+ devem ser programados quando os Estados-Membros têm uma recomendação 

específica do país nesta área.” 

 

Ressalta-se, no entanto, que o “montante adequado” ao nível nacional deve ser 

resultado de uma discussão com os Parceiros Sociais com assento na Comissão 

Permanente de Concertação Social (CPCS) e não de um mero exercício informativo por 

parte do Governo como aconteceu no passado.   

 

14. 

A revisão do Plano, prevista para 2025, deve, impreterivelmente, contar com a 

intervenção dos Parceiros Sociais.   

 

10.março.2021 


