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Construção reclama suspensão de quotas
nas cessações por mútuo acordo

A FEPICOP-Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas solicitou ao
Governo a adopção de medidas adequadas à melhoria substancial da difícil situação económica e
financeira da generalidade do tecido empresarial, em particular das empresas do Sector. Em
concreto, a Federação quer ver alteradas as quotas de acesso ao subsídio de desemprego em caso
de cessação de contratos de trabalho por acordo impostas pela lei.
A pretensão da FEPICOP alicerça-se, em parte, na própria intenção do Governo, manifestada com
a recente aprovação da Iniciativa para a Competitividade e o Emprego e que consagra, entre
outras medidas, a adopção de “um novo modelo de compensação pela cessação do contrato de
trabalho, de base empresarial, que permita incentivar as novas contratações e a criação de
emprego, reduzindo os custos de restruturação empresarial”, diminuindo o “impacto da
compensação devida para a empresa sem, no entanto, ser posto em causa o conceito e a exigência
de justa causa numa situação de despedimento”.

Sobrevivência do Sector em causa
Embora repute como positivas tais medidas, a Federação recorda, em exposição recentemente
enviada ao Primeiro-Ministro, José Sócrates, que elas não permitem uma resposta imediata ao
problemas das empresas, uma vez que só serão aplicáveis a contratos a celebrar após a sua
entrada em vigor.
Especificamente no que concerne à Construção, a FEPICOP defende a “suspensão imediata das
quotas de acesso ao subsídio de desemprego na sequência de revogação de contrato de trabalho
por mútuo acordo”, uma vez que considera que o cumprimento de tais quotas “não se coaduna
com o momento de grave crise que a actividade atravessa, em que os processos de redução de
activos são condição necessária para a viabilidade das empresas”.
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De igual modo essencial para a sobrevivência das empresas, destaca ainda a Federação, é a
alteração do Código do Trabalho, no sentido de limitar, para todos os contratos, o valor das
indemnizações em caso de cessação do contrato de trabalho, aproximando-o dos regimes em
vigor nos restantes países europeus.

Projectos de reestruturação sem resposta
A imposição legal das referidas quotas, prossegue a FEPICOP, também descura o facto de o acesso
ao subsídio de desemprego ser uma premissa fundamental nos casos de revogação do contrato de
trabalho por mútuo acordo, assim como não releva a conotação, social e económica, fortemente
negativa do despedimento colectivo.
Neste contexto e perante os insistentes apelos das empresas que, por um lado, mesmo
recorrendo aos penosos processos daquela que é a única alternativa que lhes resta, e, por outro,
não têm obtido resposta aos pedidos de enquadramento na excepção legalmente prevista, de
declaração de empresa em reestruturação, continuam a ver dificultada a sua viabilidade, a
Federação solicita a suspensão imediata dos limites quantitativos para acesso ao subsídio de
desemprego na sequência da revogação de contrato de trabalho por mútuo acordo, no âmbito do
Sector.
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