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O PROJETO EFISTU

O sindicatos da função pública - intervenção eficaz no Semestre Europeu (EFISTU) 
foi um projeto que decorreu entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019, coor-
denado pela EPSU (Federação Europeia dos Sindicatos da Função Pública) com 
organizações parceiras - Universidade de Nottingham e Observatório Social Euro-
peu - e apoiado pelo ETUCE (Comité Sindical Europeu para a Educação). O proje-
to foi financiado pela Direção-Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão da 
Comissão Europeia (VS/2017/0436).



Introdução

O Semestre Europeu - o processo anual de coordenação das políticas económicas e soci-
ais da União Europeia – tem colocado desafios significativos aos sindicatos dos serviços 
públicos desde a sua criação em 2011. O foco inicial na consolidação orçamental mudou, 
mas a „responsabilidade orçamental” e as restrições do Pacto de Estabilidade e Cresci-
mento permanecem no seu núcleo, com implicações importantes para o investimento 
público e para as finanças públicas.

A questão tem sido então como o movimento sindical pode assegurar que a voz dos tra-
balhadores da função pública seja ouvida e escutada neste processo ao nível europeu e 
nacional. Não se trata apenas da influência e envolvimento sindical no próprio Semestre, 
mas também da relação entre os sindicatos representativos dos serviços públicos e as 
suas confederações nacionais e a Confederação Europeia de Sindicatos, que são os prin-
cipais participantes diretos no processo.

Para ajudar a responder a estas questões, a EPSU - Federação Europeia de Trabalhado-
res da Função Pública – a ETUCE - Federação Europeia de Trabalhadores da Educação, 
a Universidade de Nottingham e o Observatório Social Europeu (OSE) candidataram-se 
com sucesso ao financiamento da Comissão Europeia para gerir um projeto de dois anos 
– Sindicatos da Função Pública: uma intervenção eficaz no Semestre Europeu.
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Sindicatos da função pública 
- intervenção eficaz no 
Semestre Europeu

O relatório final do projeto fornece uma análise aprofundada dos dois ciclos do Semestre 
Europeu de 2017 a 2019 – com base em cinco estudos de caso e investigação documental. 
Mostra claramente como a educação e os cuidados de saúde em particular, mas os servi-
ços públicos de uma forma mais abrangente figuram como temas centrais. Isto representa, 
portanto, um grande desafio para os sindicatos da função pública relativamente a qual-
quer papel direto que tenham no processo ou qualquer influência indireta que tentem 
alcançar através das suas confederações nacionais e/ou federações setoriais europeias.

O estudo encontrou provas de uma tendência contínua para um Semestre Europeu 
mais “socializado”, tanto no que diz respeito às mensagens decorrentes do Semestre 
como à abertura aos intervenientes sociais. Ao mesmo tempo, este tipo de pesquisa não 
deve ser apenas sobre uma simples contagem das chamadas Recomendações “sociais” 
Específicas do País (RSE), mas deve basear-se numa análise cuidadosa tanto do conteúdo 
das RSE como do quadro económico mais amplo em que se inserem.

Esta socialização contínua do Semestre foi certamente ajudada pela incorporação do Pilar 
Europeu de Direitos Sociais no núcleo do Semestre. Em alguns aspetos, isto realça a natureza 
dinâmica do processo e as possibilidades de expandir ainda mais a sua dimensão social – e 
ecológica. A sua realização dependerá, em grande parte, da medida em que os sindicatos fo-
rem capazes de se envolver num diálogo social significativo em relação a assuntos semestrais.

Dependerá também da Comissão Europeia e dos Estados-Membros ajustarem as suas 
prioridades e permitirem um verdadeiro reequilíbrio das políticas económicas e sociais 
e lhes darem mais peso face ao estrito respeito das regras fiscais.

No que diz respeito ao diálogo social, as evidências do projeto EFISTU mostram que ain-
da há um longo caminho a percorrer, com muitos sindicatos a levantarem sérias preo-
cupações sobre a extensão do diálogo social e da informação e consulta no Semestre. 
Frequentemente, mesmo quando existe diálogo, este pode parecer superficial e simbó-
lico. A falta de uma verdadeira consulta em alguns países exige uma orientação europeia 
mais forte (incluindo possível legislação) para exigir que os governos nacionais estabele-
çam um processo de diálogo social adequado no decurso do semestre.

Contudo, existem também algumas boas práticas e melhorias em alguns países, embora 
continuem a existir problemas, especialmente no que diz respeito ao calendário - à ne-
cessidade de respostas a documentos detalhados a curto prazo - e, para alguns sindica-
tos, aos recursos limitados disponíveis para produzir contributos aprofundados.



5

O SEMESTRE EUROPEU – OS DESAFIOS PARA OS SINDICATOS DO SERVIÇO PÚBLICO

RELATÓRIO DE SÍNTESE

Alguns dos desafios encontram-se ao nível nacional, com os sindicatos à procura de uma 
melhor consulta junto dos governos nacionais e/ou ministérios específicos. Noutros ca-
sos, trata-se de garantir que a mensagem chega à Comissão Europeia, onde a contribui-
ção para os relatórios anuais dos países pode ser crucial. Isto pode ser novamente uma 
questão de tempo e recursos para garantir uma intervenção eficaz. No entanto, alguns 
sindicatos também viram como a coordenação com outros sindicatos – e mesmo a so-
ciedade civil – pode ajudar a reforçar os seus argumentos e a apresentar um caso mais 
convincente à Comissão Europeia. Tanto os oficiais do Semestre Europeu como os oficiais 
das Ligações Sindicais Europeias desempenharam um papel intermediário fundamental.

Para os sindicatos que se organizam em serviços públicos ao nível setorial a principal liga-
ção é aquela com a confederação. Embora funcione frequentemente sem problemas, tam-
bém existem evidências de uma falha na comunicação eficaz. As melhorias nesta relação 
são vitais para garantir que os sindicatos do setor público transmitem as suas mensagens.

Algumas das principais recomendações emergentes do projeto EFISTU são dirigidas aos 
diferentes intervenientes.

A Comissão Europeia deveria:

• assegurar que o Semestre seja integrado nos processos de diálogo social, 
nomeadamente no que se refere ao diálogo social setorial ao nível europeu, 
incluindo potencialmente a obrigação de consultar os parceiros sociais;

• circular versões preliminares dos relatórios dos países numa fase inicial para 
obter feedback dos parceiros sociais;

• alargar o processo na medida do possível para permitir mais tempo para a 
contribuição sindical, tendo em conta a pressão que frequentemente enfrentam 
com recursos limitados; e

• analisar como aumentar o financiamento para apoiar as necessidades de 
formação e informação dos sindicatos

Os governos nacionais deveriam:

• assegurar uma consulta significativa em torno do programa nacional de 
reforma e que seja uma resposta adequada às questões levantadas no relatório 
do país e nas RSE, e não apenas uma reafirmação da política do governo;

• permitir o contacto direto com os ministérios relevantes para abordar questões-
chave do setor; e

• considerar como promover o debate público em torno de algumas das questões-
chave destacadas no Relatório do País e nos Programas Nacionais de Reforma
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Os sindicatos - as federações do setor e as confederações nacionais – devem tentar abor-
dar o seguinte:

• assegurar que as confederações sindicais reflitam as principais preocupações 
das suas filiadas na função pública e/ou envolver diretamente estes sindicatos 
no processo de consulta;

• procurar intervir eficazmente na principal fase de elaboração do Relatório do País;

• adotar uma abordagem mais estratégica e estabelecer exigências chave, em vez 
de apenas reagir ao que vem da Comissão Europeia e dos governos nacionais;

• não perder questões e argumentos levantados pela Comissão Europeia que 
possam ajudar com os argumentos políticos ao nível nacional (mesmo que 
em alguns países o Semestre seja sentido como uma „intrusão” nos assuntos 
internos); e

• tentar integrar o trabalho semestral com outros trabalhos e campanhas e não o 
ver como algo separado;

• tentar abrir o processo onde for relevante e possível - usando temas como 
gastos com saúde ou habitação, que possam se conectar com o público; e

• trabalhar com outras organizações - sociedade civil - em questões comuns, 
pois isso pode ajudar a garantir um maior impacto e influência na Comissão 
Europeia.
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