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CONVIDADO 

CARLOS FIGUEIREDO 
Secretário-geral da APESPE RH 

(Associação Portuguesa das 
Empresas do Setor Privado de 

Emprego e de Recursos 
Humanos) 

Lei Laborai 
e os novos desafios 

A chamada 
taxa de 

rotatividade 
aplicada aos 

empregadores 
é penalizadora. 

A última reunião plenária da atual 
legislatura ficou mareada por uma 
verdadeira "maratona" dedicada 
à aprovação de leis dos mais varia-
dos temas, entre elas a revisão do 
Código Laborai. Mais do que ava-
liar as opções de voto assumidas, 
é importante refletir sobre o im-
pacto e consequências futuras 
para todos os agentes do mercado 
de trabalho em Portugal. 

Entre as medidas aprovadas. 
de que são exemplos a limitação 
dos contratos a termo e o duplo 
alargamento dos contratos de 
Muito Guria duração. saltam des-
de lua ( à vista a fixaçã() do núme-
ro máxi ) de renovações.dos con-
tratos temporários e a criação de 
uma contribuição adicional para 
a Segurança Social, a pagar pelas 
empresas que recorram a mais 
contratos a prazo do que a média 
do setor onde se inserem. 

Permitam-me então que me 
foque nas duas últimas medidas, a 
avaliar pelo impacto que as mes-
mas têm nas empresas e na gera-
ção de emprego. 

Sendo certo que as alterações 
agora aprovadas resultam de uma 
negociação em Concertação Social 
visando um consenso alargado -
apenas a Cari' não alinhou por 
este entendimento - e que estive-
ram em perspetiva outras propos-
tas, é importante sublinhar que a 
chamada taxa de rotatividade apl fi-

 

cada aos empregadores é penaliza-

  

dora. Se em termos gerais consti-
tui um encargo adicional para as 
empresas, quando olhamos para o 
setor privado do emprego mais pe-
nalizadora ainda se torna, em par-
ticular para as empresas de traba-
lho temporário de menor dimen-
são e para as que se especializaram 
em determinados setores de ativi-
dade económica. 

Em devido tempo e pelos ca-
nais próprios mais adequados, a 
APESPE RH deu conta à Concer-
tação Social da sua visão sobre 
este assunto, propondo, como al-
ternativa, que o setor do trabalho 
temporário ficasse isento desta 
nova taxa. Infelizmente, esta pre-
tensão não foi atendida. 

A imposição de um limite ao 
número de renovações dos contra-
tos temporários é outro dos pon-
tos que merecem grande apreen-
são. A introdução de novas restri-
ções legais apenas terá um efeito 
precisamente contrário, qual seja 
o de contribuir para unia maior ri-
gidez do mercado de trabalho. em 
muito desajustada da real idade 
empresarial atual. Esta situação é 
especialmente limitativa para al-
guns setores de atividade, como 
por exemplo a hotelaria ou a indús-
tria, onde existem picos de traba-
lho e diferentes necessidades de re-
cursos humanos ao longo do ano. 

O trabalho temporário e os 
contratos a termo funcionam 
como um importante instrumen-

  

to de crescimento/desenvolvimen-
to económico. A flexibilidade labo-
rai que oferecem, tanto para as em-
presas, como para os trabalhado-
res, é justamente necessária para 
que as empresas possam fazer 
crescer e desenvolver sustentada-
mente o seu negócio. e assim criar 
emprego de qualidade. 

O trabalho temporário não tem 
de ser estigmatizado nem, como 
erradamente muitas vezes aconte-
ce, associado a trabalho precário. 
Basta olhar para a realidade de ou-
tros países da União Europeia, 
como a Holanda, e verificara coe-
xistência de percentagens seme-
lhantes de trabalho temporário e 

de contratos a termo, a par de ele-
vados índices de desenvolvimento 
social e dinamismo económ ico. 

Enquanto associação que re-
presenta as empresas do setor pri-
vado de emprego e de recursos hu-

 

O trabalho 
temporário não 

tem de ser 
estigmatizado 
nem associado 

a trabalho 
precário. 

manos em Portugal, a APESPE 
RH preconiza uma maior atenção 
e valorização da flexibilidade labo-
rai como parte importante do des-
envolvimento económico, tecido 
empresarial competitivo e criação 
de novas oportunidades de empre-
go. Não será por via da introdução 
de mais/novas limitações legisla-
tivas que á mercado laborzil portu-
guês avançará no sena ido deseja-
do. O caminho tem de ser outro, 
com base nas melhores práticas e 
na regulação do setor, com uma 
apoda clara no reforço dos meios 
de inspeção e fiscalização, que pu-
nam quem não cumpra as regras e 
fuja às suas responsabilidades pe-
rante os trabalhadores. Só assim 
será possível garantir uma melhor 
proteção dos direitos dos trabalha-
dores e das condições de trabalho 
que lhes são devidas. 

Não obstante as alterações le-
gislativas agora apn.wadas, as em-
presas do setor privado do empre-
go e recursos humani is não se afas-
tam da sua postura ativa e dialo-
,P,une com o Governo e demais ato-
res
„

 sociais e políticos, aproveitan-
do todas as oportunidades para 
apresentar propostas alternativas 
e construtivas. Defendemos e pro-
movemos uma postura de eleva-
ção, de diálogo e na defesa das me-
lhores condições para os agentes 
económicos, para os trabalhado-
res e para a competitividade da 
economia nacional. • 


