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O pilar europeu das promessas não cumpridas, é tempo de uma Europa Social

A Comissão Europeia deve respeitar as suas próprias regras 
em matéria de diálogo social e de direitos de informação e 
consulta no trabalho e na igualdade de tratamento entre 
todos os trabalhadores.

É este, em síntese, o objetivo da campanha da FSESP rela-
tivamente às normas europeias sobre os direitos de infor-
mação e consulta em matéria de reestruturações nas admi-
nistrações centrais.

Alguns meses depois de assinar em conjunto o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais – que não poupa elogios ao diálogo so-
cial –, a Comissão não agiu nem assegurou aos 9,8 milhões 
de trabalhadores e funcionários da administração pública 
os direitos fundamentais europeus em matéria de informa-
ção e consulta. No entanto, estes direitos são válidos no se-
tor privado. 

Isto significa duas coisas: primeiro, que a Comissão consi-
dera que uma secretária num ministério não merece os 
mesmos direitos europeus à informação e consulta sobre 
o futuro do seu emprego que uma secretária num banco. 
Segundo, que a Comissão não está a respeitar o direito de 
os parceiros sociais europeus negociarem acordos coletivos 
legalmente vinculativos. O Pilar fez parte de uma grande 
oportunidade de relançar uma Europa Social, mas a Comis-
são fez exatamente o contrário ao renegar os seus compro-
missos relativos ao diálogo social e aos direitos de todos os 
trabalhadores à informação e consulta.

O pilar europeu das promessas 
não cumpridas, é tempo de uma 
Europa Social
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· Na primavera de 2015, a Comissão Europeia procla-
mou um novo começo do diálogo social. O Presidente 
Juncker anunciou uma iniciativa para envolver os par-
ceiros sociais nas políticas e na elaboração da legisla-
ção europeia e lançou uma consulta sobre a revisão 
de três diretivas relativas aos direitos dos represen-
tantes dos trabalhadores à informação e consulta. In-
cluía se estes direitos se deviam aplicar às administra-
ções públicas.

· O Acordo dos parceiros sociais foi negociado pelos 
sindicatos, liderados pela FSESP, e pelos empregado-
res, com o objetivo de assegurar aos trabalhadores e 
aos seus representantes nas administrações centrais 
normas europeias sobre direitos de informação e con-
sulta em questões que lhes digam respeito, como as 
reestruturações e os despedimentos coletivos. Ficou 
claro desde o início que o objetivo era alcançar um 
texto legalmente vinculativo recorrendo aos proce-
dimentos ao seu dispor previstos no artigo 155.º do 
TFUE. Em março de 2018, a mesma Comissão recusou-
-se a transformar o acordo dos parceiros sociais sobre 
direitos de informação e consulta numa proposta de 
decisão do Conselho. Trata-se de uma medida sem 
precedentes. 
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· O Acordo põe fim a uma lacuna antiga no quadro le-
gal da UE sobre os direitos dos trabalhadores à infor-
mação e consulta. Anos de austeridade coordenada e 
imposta pela UE nos serviços públicos mostraram que 
esta lacuna estava desatualizada e privava os traba-
lhadores da proteção legal europeia de que outros 
beneficiavam.

· A Comissão agiu com ‘flagrante desrespeito’ pela au-
tonomia dos parceiros sociais, protegida pelos Trata-
dos da UE, e a FSESP contestou esta decisão sem pre-
cedentes perante o Tribunal de Justiça Europeu. 

· Contudo, a questão política das normas sociais eu-
ropeias sobre direitos de informação e consulta nas 
administrações públicas continua por ganhar, quer o 
Tribunal atenda ou não a reivindicação da FSESP. 

· As eleições de maio de 2019 para um novo Parlamen-
to, que irá eleger o novo Presidente da Comissão, 
constituem uma excelente oportunidade para pôr fim 
à discriminação contra milhões de trabalhadores das 
administrações públicas. A nova Comissão deve anu-
lar a decisão tomada pela Comissão Juncker ou agen-
dar uma proposta legislativa própria que respeite o 
princípio da igualdade de tratamento da UE.
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O que é exatamente o Acordo sobre informação 
e consulta e para que serve?

A 21 de dezembro de 2015, o Comité de Diálogo Social Euro-
peu para as Administrações Públicas Centrais – CDSAPC – as-
sinou um acordo histórico sobre os direitos dos trabalhado-
res e dos seus representantes sindicais de serem informados 
e consultados sobre reestruturações, despedimentos cole-
tivos, tempo de trabalho, saúde e segurança e conciliação 
entre a vida profissional e familiar.

O Comité é dirigido pela TUNED (pelos trabalhadores), 
constituída pelos sindicatos membros da FSESP e da CESI, e 
pela EUPAE, os Empregadores das Administrações Públicas 
Europeias (pelos empregadores).

O Acordo é o resultado de muitos anos de campanhas da 
FSESP a favor da obtenção, para os seus membros, das mes-
mas (ou semelhantes) normas europeias legalmente vincu-
lativas sobre direitos de informação e consulta em matéria 
de reestruturações, que já se aplicam ao setor privado. Isto 
porque as diretivas existentes sobre informação e consulta 
excluem os trabalhadores das administrações públicas.

O Acordo estabelece princípios, definições e disposições de 
âmbito europeu para informar e consultar os trabalhadores 
através dos seus representantes sindicais. 

Assegura a igualdade de tratamento e a proteção legal da 
UE quando os direitos de informação e consulta forem vio-
lados num local de trabalho. 

Põe fim a uma antiga lacuna jurídica da UE, permitindo que 
inspetores do trabalho e das finanças, redatores legislati-
vos, trabalhadores da segurança social, funcionários dos 
serviços de asilo, funcionários de limpeza dos ministérios, 
ou seja, todos os trabalhadores e funcionários públicos das 
administrações centrais, se possam pronunciar sobre as de-
cisões que afetem o seu local de trabalho.
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O Acordo baseia-se na firme convicção de que a moderniza-
ção e a qualidade das administrações públicas, um elemen-
to central do Semestre Europeu, dependem fortemente do 
grau e da qualidade da participação dos trabalhadores na 
aplicação das decisões que os afetam. Quer os futuros pla-
nos de reestruturação tenham a ver com digitalização, com 
transferências de uma administração para outra ou com 
despedimentos, os trabalhadores não devem ser mantidos 
na ignorância.

A sua adoção revela que contra toda a evidência, num con-
texto de medidas de austeridade profundas, o diálogo so-
cial pode proporcionar soluções negociadas que funcionam 
tanto a favor dos trabalhadores como da administração.

O Acordo foi negociado em conformidade com os artigos 
154.º e 155.º do TFUE, que permitem aos parceiros sociais 
celebrarem um acordo a nível europeu e que esse acordo 
produza efeitos legalmente vinculativos em toda a UE. Os 
signatários do Acordo invocaram o n.º 2 do artigo 155.º do 
Tratado. Solicitaram em conjunto que a Comissão Europeia 
propusesse o Acordo ao Conselho para ser objeto de uma 
decisão que lhe desse efeito legal, normalmente através de 
uma diretiva. 

A decisão da Comissão de março de 2018 de rejeitar a im-
plementação legislativa do acordo sobre direitos de infor-
mação e consulta constitui um golpe claro nos direitos de 
colegislação dos parceiros sociais no domínio social.
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Não é o Presidente Juncker o autoproclamado 
Presidente do Diálogo Social?

Sim, é.

No início do seu mandato em 2014, o Presidente da Co-
missão Europeia, Jean-Claude Juncker, declarou que seria 
um Presidente de diálogo social. Afirmou que “a economia 
social de mercado só pode funcionar se existir diálogo so-
cial. O diálogo social sofreu durante os anos de crise. Agora 
deve ser relançado a nível nacional e especialmente a nível 
europeu”; de facto, muito poucas foram as novas normas 
sociais negociadas e legalmente vinculativas elaboradas na 
última década, exceto nos hospitais (liderado pela FSESP) e 
nos transportes (liderado pela ETF). A Comissão comprome-
teu-se a dar um novo ímpeto à participação dos parceiros 
sociais nas políticas e na elaboração da legislação da UE, 
promovendo o diálogo social como “um instrumento fun-
damental para a melhoria da governação e para reformas 
sociais e económicas mais eficientes”.

Em março de 2015, trinta anos depois do início do processo 
de “Val Duchesse”, que envolveu os parceiros sociais euro-
peus na construção do mercado interno, a Comissão Euro-
peia, juntamente com os parceiros sociais, organizou uma 
conferência de alto nível para lançar um “novo começo do 
diálogo social”.
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Em novembro de 2017 foi proclamado o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais (PEDS) pelo Conselho Europeu, pelo Parla-
mento e pela Comissão, presumindo-se ser a política social 
emblemática da Comissão.

O PEDS deixa absolutamente claro que se aplica a todos os 
trabalhadores, qualquer que seja o estatuto do seu empre-
go (ou a sua nacionalidade) e reafirma o princípio da UE da 
igualdade de tratamento entre todos os trabalhadores no 
domínio das condições de trabalho.

O seu artigo 8.º, relativo ao diálogo social e à participação 
dos trabalhadores, refere o seguinte: 

“Os parceiros sociais devem ser consultados sobre a 
conceção e a execução das políticas económicas, so-
ciais e de emprego, em conformidade com as práticas 
nacionais. Devem ser incentivados a negociar e cele-
brar acordos coletivos em matérias que lhes digam 
respeito, tendo em atenção, ao mesmo tempo, a sua 
autonomia e o direito de ação coletiva.

Se for caso disso, os acordos celebrados entre os par-
ceiros sociais devem ser aplicados a nível da União e 
dos seus Estados-Membros. Os trabalhadores ou os 
seus representantes têm o direito de ser informados 
e consultados em tempo útil sobre questões que lhes 
digam respeito, em especial sobre a transferência, 
reestruturação e fusão de empresas e sobre despedi-
mentos coletivos.” 

Mas o simples facto de dizer que se trata de uma política 
emblemática não quer dizer que o seja. 
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Em vez de passar das palavras aos atos, a Comissão do Pre-
sidente Juncker deixa o diálogo social numa frágil situação 
de incerteza legal e política e 9,8 milhões de trabalhadores 
objeto de discriminação na sequência da sua decisão de 5 
de março de 2018.

Por que é que a Comissão se recusou a imple-
mentar o Acordo através de uma diretiva?

A Comissão não queria ser vista rejeitando oficialmente a 
implementação legislativa do Acordo. A sua intenção era 
liquidar o Acordo de forma suave, através de manobras di-
latórias: não responder a pedidos de informação, aumentar 
os entraves administrativos, não transmitir documentos.

Só após um pedido formal da FSESP para ter acesso aos do-
cumentos da UE e do envio de correspondência conjunta 
com os empregadores é que a Comissão finalmente apre-
sentou os seus argumentos para não avançar com o Acordo 
numa carta datada de 5 de março de 2018. 

A Comissão apresenta duas razões:

· As administrações públicas extravasam a sua compe-
tência. A sua estrutura, funcionamento e organização 
são inteiramente da responsabilidade das autorida-
des nacionais dos Estados-Membros.
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· O Acordo só se aplica às administrações centrais/fede-
rais, excluindo as administrações locais e regionais, o 
que poderia levar a uma desigualdade de tratamento.

A FSESP concorda inteiramente com a alegação de que a 
estrutura, a organização e o funcionamento das administra-
ções públicas são da exclusiva competência das administra-
ções nacionais. Na verdade, foi este o argumento invocado 
incessantemente pela FSESP contra a austeridade e as refor-
mas da administração pública coordenadas pela UE no con-
texto da Troika (FMI, Comissão e Banco Central Europeu), 
bem como o Semestre Europeu.

Mas o Acordo não tem a ver com a estrutura, a organiza-
ção ou o funcionamento das administrações públicas. Visa 
a proteção dos trabalhadores – com exceções limitadas para 
as forças armadas, a polícia e o sistema judiciário, associados 
à designada soberania nacional – e dos seus representantes 
sindicais contra estilos de gestão conservadores, antiquados 
e autoritários. Notam a diferença?

Não há dúvida que a UE tem competência para aprovar le-
gislação que proteja os trabalhadores das administrações 
públicas, incluindo das administrações centrais ou federais. 
As diretivas relativas à igualdade de tratamento, saúde e 
segurança, igualdade de género ou tempo de trabalho apli-
cam-se aos trabalhadores das administrações centrais. Mais 
recentemente, a Comissão publicou dois novos projetos de 
diretivas, uma sobre a proteção dos denunciantes e a outra 
sobre a transparência das condições de trabalho. Ambas se 
aplicam a todos os trabalhadores, independentemente de 
serem trabalhadores do setor público ou privado.  
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Ao promover a exclusão total dos trabalhadores das admi-
nistrações públicas das normas europeias sobre os direitos 
de informação e consulta, a Comissão não respeita as Con-
venções 151 e 154 da OIT, nem as suas próprias diretivas.  

No segundo argumento, a Comissão afirma que o Acordo 
levaria à desigualdade de tratamento entre trabalhado-
res das administrações centrais, abrangidos pelo Acordo, 
e trabalhadores das administrações locais e regionais, que 
não são abrangidos. Portanto, depois de argumentar que 
milhões de trabalhadores da administração pública devem 
continuar a ser discriminados no que se refere às normas 
europeias em matéria de informação e consulta, numa se-
gunda linha de argumentação a Comissão considera o acor-
do discriminatório por não abranger trabalhadores que os 
signatários do acordo não representam! 

Em vez de proteger 9,8 milhões de trabalhadores, a Comis-
são prefere mantê-los na ignorância com base no argumen-
to de que outros não beneficiariam desses direitos. Veem 
como este argumento é perverso? 
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O que vai acontecer agora? 

Perante esta decisão da Comissão sem precedentes, opaca 
e mal fundamentada, a FSESP decidiu intentar uma ação ju-
dicial contra a Comissão perante o Tribunal Europeu de Jus-
tiça (Tribunal Geral). Queremos que a decisão seja anulada. 

Este caso está no cerne do Diálogo Social Europeu e dos 
direitos dos Parceiros Sociais Europeus, tal como estabeleci-
dos no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Trata-se, por isso, de um aspeto fundamental para o movi-
mento sindical europeu.

A questão essencial é esta: a Comissão é obrigada, nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 155.º do TFUE, a propor ao Conse-
lho, para decisão, um acordo entre parceiros sociais se tal 
for solicitado conjuntamente por esses parceiros sociais e 
abranger questões relacionadas com o mercado de traba-
lho, como estabelece o artigo 153.º do Tratado. Para a FSESP 
é este o caso, tal como referido nas comunicações da Co-
missão sobre o Diálogo Social, que fornecem regras básicas 
comuns. 

Se a Comissão pudesse expressar a sua opinião política e ve-
tar os acordos dos parceiros sociais, estaria então a usurpar 
a função legislativa do Conselho. Funcionaria como um veto 
total, sem qualquer possibilidade de o Conselho anular essa 
decisão. O Parlamento não seria consultado. Perturbaria 
o equilíbrio institucional, que atribui aos parceiros sociais 
uma função especial no que se refere à regulação do mer-
cado de trabalho.
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Além disso, implicaria que os sindicatos e os empregado-
res teriam de ter em conta as opiniões da Comissão, o que 
contraria os princípios da autonomia dos parceiros sociais 
alicerçada nos Tratados da UE.

Os processos no Tribunal Europeu podem levar muitos me-
ses, ou mesmo anos, até se chegar a uma decisão. Mesmo 
que os juízes europeus confirmem o pedido da FSESP, é im-
provável a concretização das normas europeias sobre os di-
reitos de informação e consulta. O processo centra-se essen-
cialmente na interpretação do papel dos parceiros sociais 
nos termos do Tratado e na nossa capacidade para concluir-
mos acordos legalmente vinculativos. 

O pedido da FSESP de aplicação das normas europeias rela-
tivas aos direitos de informação e consulta a quase 10 mi-
lhões de trabalhadores e funcionários da administração pú-
blica ainda tem, portanto, de ser ganho no campo político. 

O que podem fazer para ajudar?

A eleição de um novo Parlamento em maio de 2019, que irá 
depois eleger o novo Presidente da Comissão, representa 
uma excelente oportunidade para chamar a atenção para o 
duplo ataque da Comissão Europeia contra os trabalhado-
res do setor público e os parceiros sociais europeus.

Os associados da FSESP e os membros dos parlamentos 
nacionais e da UE podem ajudar organizando reuniões, 
escrevendo em jornais e revistas e colocando questões à 
Comissão sobre o que deve significar a Europa Social para 
os trabalhadores e sindicatos e sobre os direitos ao diálo-
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go social e à negociação coletiva. Chamar a atenção para a 
necessidade de ter normas europeias sobre os direitos à in-
formação e consulta dos trabalhadores das administrações 
centrais e uma Comissão que respeite os parceiros sociais 
quando celebram acordos legalmente vinculativos.

Acreditamos que a decisão da Comissão Europeia sobre os 
direitos de informação e consulta pode e deve ser alterada. 
É verdade que pouco poderemos fazer com a atual Comis-
são. Mas queremos deixar bem claro aquilo que esperamos 
da nova Comissão em 2019. 

A nova Comissão deve:

· pôr fim à lacuna existente nas diretivas em vigor rela-
tivas à informação e consulta sobre reestruturações (e 
despedimentos coletivos), alargando-as para abran-
ger TODOS os trabalhadores do setor público;

· ou conferir efeito legal ao acordo dos parceiros so-
ciais, propondo um projeto de diretiva ao Conselho 
para decisão.

É o mínimo que 9,8 milhões de trabalhadores do setor públi-
co podem esperar do órgão executivo da UE.
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Quais são os principais argumentos e mensa-
gens da FSESP?

Há duas mensagens simples:

· Os direitos de informação e consulta devem aplicar-se 
a TODOS os trabalhadores: não existe qualquer razão 
para que um inspetor de finanças não goze dos mes-
mos direitos europeus à informação e consulta sobre 
o futuro do seu emprego do que um consultor fiscal 
de um banco. É o argumento da “igualdade de tra-
tamento”, um forte princípio sindical e legal da UE 
sobre os direitos fundamentais dos trabalhadores à 
informação e consulta, tal como estabelecidos na Car-
ta dos Direitos Fundamentais da UE, no artigo 153.º, 
alínea e), do TFUE, nas Convenções da OIT, na Carta 
Social Europeia e no Pilar Europeu dos Direitos Sociais. 

· A Comissão Europeia deve respeitar os parceiros so-
ciais e as suas próprias regras sobre o diálogo social 
e o direito à boa administração. A Comissão não res-
peitou as suas próprias regras e informações enviadas 
aos parceiros sociais e, em termos mais gerais, o direi-
to fundamental à boa administração, tal como fixado 
nos Tratados e na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. 
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Querem saber um pouco mais?

Os direitos dos trabalhadores à informação e consulta são 
direitos humanos fundamentais previstos nas Cartas da Co-
munidade e da UE e na OIT. Tem sido um tema central nos 
debates europeus desde o primeiro Programa de Ação So-
cial adotado pelo Conselho em 1974. 

Atualmente, os trabalhadores e os seus representantes sin-
dicais beneficiam de normas europeias estabelecidas em 
três diretivas: sobre direitos de informação e consulta, sobre 
reestruturações (designada diretiva Renault Vilvoorde) e so-
bre despedimentos coletivos e transferências de empresas 
(do público para o privado).

No início dos anos 2000, na sequência de uma campanha da 
FSESP e da sua confederação, a CES, o Parlamento Europeu 
tentou alargar essas normas europeias às administrações 
públicas, mas o Conselho não deu andamento à questão.

Quinze anos mais tarde, o caso das normas europeias sobre 
direitos de informação e consulta em todos os serviços pú-
blicos é mais premente do que nunca.

Os trabalhadores das administrações públicas foram afeta-
dos em praticamente todos os países pela crise financeira de 
2008, uma vez que os governos procuraram reduzir o setor 
público. A reforma da administração pública incluiu con-
gelamentos ou cortes de empregos e de salários, mudan-
ças para regimes contratuais e das condições de trabalho e 
enfraquecimento dos direitos sindicais e de diálogo social. 
A maior parte das reformas foram, e continuam a ser, im-
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postas aos trabalhadores sem quase os informarem, quanto 
mais consultarem. Estas reformas centralizadas e unilaterais 
foram, e são ainda, coordenadas a nível da UE.

Cada vez mais os trabalhadores do setor público, incluindo 
os funcionários públicos, veem a sua relação laboral trans-
formar-se progressivamente num contrato do setor privado, 
especialmente no que se refere à segurança do emprego. 
Por conseguinte, é não só legítimo mas também necessário 
alargar a estes trabalhadores os mesmos direitos europeus 
que existem no setor privado.

Correspondendo a 25% dos trabalhadores da UE, o setor 
público desempenha um papel fundamental na modelação 
da nossa economia e da nossa sociedade. A dinamização da 
inovação no setor público através da criação conjunta de 
soluções com os sindicatos e os cidadãos, promovendo uma 
cultura de transparência e de experimentação social, pode 
melhorar não só a qualidade dos empregos no setor público 
e dos serviços que prestam, mas também a economia no seu 
conjunto e por isso criar maior crescimento e emprego. 

Se bem que a chamada consolidação orçamental foi coor-
denada estreitamente a nível da UE, o mesmo não acontece 
com as normas europeias sobre os direitos dos trabalhadores 
à informação e consulta. Lembremos o que foi dito acima: 
a Comissão pode recomendar cortes na despesa pública, 
maior rapidez na digitalização, processamento mais rápido 
dos pedidos de asilo e maior eficiência das administrações 



O pilar europeu das promessas não cumpridas, é tempo de uma Europa Social

19

públicas, mas alega que a proteção dos trabalhadores do 
setor público está fora da sua competência.

Após longas discussões, os empregadores, em nome de 17 
governos da UE, concordaram com a FSESP que não existe 
motivo para que os direitos de informação e consulta não 
se apliquem aos trabalhadores das administrações centrais, 
independentemente da natureza do seu contrato de traba-
lho.

Nesse período de tempo a Comissão tinha enviado sinais 
positivos, através de estudos, de um Livro Verde, de uma 
análise da adequação das três diretivas sobre os direitos de 
informação e consulta, de que acolheria com agrado o fim 
da desigualdade de tratamento entre trabalhadores dos se-
tores público e privado no que diz respeito às normas mí-
nimas europeias em matéria de direitos de informação e 
consulta.

Na primavera de 2015, a Comissão lançou uma consulta 
aos parceiros sociais europeus (com base no artigo 154.º do 
TFUE) sobre a possibilidade de rever as diretivas, nomeada-
mente se as mesmas deviam ser alargadas às administrações 
públicas.

Em resposta, a FSESP e os empregadores confirmaram a in-
tenção de chegar a um quadro legal comum em matéria de 
direitos de informação e consulta até ao final de 2015. Os 
empregadores opunham-se a um simples alargamento do 
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âmbito das referidas diretivas às administrações centrais e 
optaram em vez disso por encontrar uma solução negociada 
com os sindicatos que se adequasse melhor ao setor público.

O Acordo foi alcançado em dezembro de 2015 e foi bem 
acolhido pela Comissária Thyssen, responsável pelo Empre-
go e Assuntos Sociais. 

Depois seguiu-se um longo período de silêncio, seguido de 
informações contraditórias e confusas sobre o processo rela-
tivo à implementação legislativa dos acordos dos parceiros 
sociais e finalmente um abrupto, curto e inaceitável NÃO.

A decisão da Comissão Europeia de não aplicar um acordo 
legalmente vinculativo não só não tem precedentes, como é 
completamente inaceitável e simplesmente não vamos acei-
tar este NÃO como resposta.

Vamos precisar de ajuda e de apoio, por isso se quiser aju-
dar-nos a salvar a Europa Social das mãos da Comissão Jun-
cker, contacte-nos! Apoie-nos!
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O pilar europeu das promessas não cumpridas, é tempo de uma Europa Social
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La FSESP es la Federación Sindical Europea de Ser-
vicios Públicos. Es la mayor federación de cuantas 
componen la CES. Está formada por ocho millones de 
trabajadores del sector público organizados en más de 
260 sindicatos en los sectores de la energía, agua, resi-
duos, servicios sociales y sanitarios, gobiernos locales y 
administraciones nacionales, en toda Europa, incluidos 
los países vecinos al Este de la Unión Europea. La FSESP 
es la organización regional oficial para Europa de la In-
ternacional de Servicios Públicos (ISP). Más información 
sobre la FSESP y sus actividades en: www.epsu.org

http://www.epsu.org
http://www.epsu.org

