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Senhor Secretário de Estado da Segurança Social

Excelência,

Tendo presente a exposição que a FEPICOP - Federação Portuguesa da Indústria da
Construção e Obras Públicas dirigiu a Vossa Excelência no dia 14 de Novembro de 2011
relativamente à qual não se obteve, até ao momento,

(N/Ref.3 S/00139/2011-14.11.2011),

qualquer resposta, esta Federação toma a liberdade de insistir para a necessidade

de

alteração do modo de contagem das quotas para acesso ao subsídio de desemprego nos
casos de revogação de contrato de trabalho por acordo, passando a mesma a ser feita de
forma integrada, em contexto de grupo económico.
Com efeito, conforme então se expôs e agora se reitera, é fundamental para um número
muito significativo de empresas do sector da construção que as quotas estabelecidas nos
nOs 4 e 5 do artigo 10° do Decreto-Lei
ultrapassarem

os limites actualmente

nO 220/2006

passem a ser definidas,

sem

previstos, tendo em conta o número global de

trabalhadores existentes nas sociedades em relação de domínio e em relação de grupo,
de modo a permitir que a gestão da quota obtida seja efectuada de forma integrada,
tendo presente a realidade de cada uma das empresas

que integra o grupo e não

empresa a empresa, como agora se verifica.
Trata-se de uma pretensão legítima e perfeitamente justificada

no contexto actual que,

sem aumento de encargos para a Segurança Social, vai possibilitar que a empresas de
construção

que integra um grupo, contabilize o número de acordos revogatórios

legalmente

lhe é permitido efectuar,

que

nos termos e para os efeitos do artigo 10° do

Decreto-Lei nO220/200, tendo como referência o respectivo grupo empresarial.
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Convictos de que

à solicitação apresentada

será prestada,

atenção Que o assunto se nos afigura merecer,

renovamos

com a brevidade

possível, a

a Vossa Excelência

os nossos

mais respeitosos cumprimentos.

o Presidente

da Direcção
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(Ricardo Pedrosa Gomes)

êl99142!2012/16-01-2012

Praça

de Alvalade

n" 6. 6° Fr e . 1700-036

Lisboa

*

Te L: 21 311

0200

*

Fax:

21 35548

10 • fepicop@fepicop.pr

