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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a participação financeira dos trabalhadores nos lucros das empresas
(2013/2127(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
nomeadamente o seu artigo 3.º, n.º 3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada "Europa 
2020  – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo" 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 12 de dezembro de 2012, intitulada 
"Plano de Ação: Direito das sociedades europeu e governo das sociedades – um quadro 
jurídico moderno com vista a uma maior participação dos acionistas e a sustentabilidade 
das empresas" (COM(2012)0740),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de julho de 2002, intitulada "Um 
quadro de ação para promover a participação financeira dos trabalhadores" 
(COM(2002)0364) e a correspondente Resolução do Parlamento, de 5 de junho de 20031,

– Tendo em conta o Parecer do Comité Económico e Social Europeu (CESE), de 21 de 
outubro de 2010, sobre a participação financeira dos trabalhadores na Europa2,

– Tendo em conta o estudo encomendado pela Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais do Parlamento Europeu, intitulado "Participação financeira dos trabalhadores nos 
lucros das empresas"3, publicado em setembro de 2012,

– Tendo em conta o Relatório PEPPER IV intitulado "Análise comparativa da participação 
dos trabalhadores nos lucros e nos resultados das empresas nos países membros e 
candidatos à União Europeia", publicado em outubro de 2009 pela Universidade Livre de 
Berlim,

– Tendo em conta o Relatório PEPPER III, intitulado "Promoção da participação dos 
trabalhadores nos lucros e nos resultados das empresas nos novos Estados-Membros e 
países candidatos à União Europeia", publicado em junho de 2006 pela Universidade 
Livre de Berlim,

– Tendo em conta o Relatório PEPPER II da Comissão, de 8 de janeiro de 1997, intitulado 
"Promoção da participação dos trabalhadores nos lucros e nos resultados das empresas 
(incluindo participações no capital) nos Estados-Membros" (COM(1996)0697),

– Tendo em conta o Relatório PEPPER I, intitulado "Promoção da participação dos 
trabalhadores nos lucros e nos resultados das empresas", publicado pela Comissão e o 

                                               
1 JO C68 E, 18.3.2004, p. 429.
2 JO C 51 de 17.2.2011, p. 1.
3 IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
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Instituto Universitário Europeu em março de 1991,

– Tendo em conta o projeto-piloto da Comissão sobre a promoção da propriedade e 
participação dos trabalhadores1,

– Tendo em conta o relatório do Grupo de alto nível de peritos independentes sobre os 
obstáculos transnacionais ao aumento da participação financeira dos trabalhadores em 
empresas transnacionais,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
(A7-0000/2013),

A. Considerando que os regimes de participação financeira dos trabalhadores (PFT) podem 
proporcionar benefícios financeiros diretos, acima e além das estruturas de remuneração 
de base acordadas, através:

– da participação do capital – para grandes empresas cotadas com ações transacionáveis, 
que oferecem aos trabalhadores o direito de fruir dos benefícios do sucesso da empresa 
e partilhar a responsabilidade e os riscos ligados a decisões estratégicas,

– da participação nos lucros, particularmente das PME, microempresas ou empresas não 
cotadas, que podem recompensar o sucesso, complementar o rendimento dos 
trabalhadores e aumentar o seu poder de compra, com efeitos económicos diretos 
induzidos para a economia local,

B. Considerando que existem três modelos principais de PFT que uma empresa pode 
escolher: participação nos lucros (em dinheiro, diferida ou em ações, participação de 
trabalhadores individuais no capital (ações dos trabalhadores e opções sobre ações) e 
planos de participação dos trabalhadores no capital (ESOP); considerando que a PFT pode 
assumir a forma de ações ou de dinheiro;

C. Considerando que a PFT, particularmente sob forma de ESOP, pode agir como um 
amortecedor de choques, permitindo bónus e outras formas de remuneração complementar 
ou recompensa a gerir em sociedades fiduciárias por partes terceiras, dispersando o risco 
de investimento e assegurando que os trabalhadores disponham de uma reserva de 
dinheiro disponível a que possam aceder em tempo de dificuldades, proporcionando-lhes 
segurança financeira adicional;

D. Considerando que a segurança do emprego é melhorada pelas opções de aquisição pelos 
trabalhadores, o que pode ajudá-los a adquirir partes de empresas com dificuldades 
financeiras, preservando os seus próprios postos de trabalho, e reduzindo possíveis 
aquisições por outras empresas e resolvendo problemas de sucessão que, frequentemente, 
podem ter como consequência o encerramento das empresas quando a sucessão não é 
possível; considerando que isto é útil, em particular, para as PME e as microempresas;

                                               
1 MARKT/2013/019/F 2013/S 077-128533
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E. Considerando que a PFT reduz a tendência para a visão a curto prazo na formulação de 
decisões estratégicas pelos gestores e pode proporcionar estabilidade, desenvolvimento e 
crescimento, reduzindo entretanto riscos de excesso de expansão conducentes à perda de 
postos de trabalho;

F. Considerando que investir na formação profissional permite às empresas com regimes de 
participação financeira que liguem os trabalhadores diretamente a estas últimas 
sentirem-se mais confiantes em manter trabalhadores qualificados; considerando que isto 
cria um incentivo para os empregadores investirem na formação profissional, tendo em 
conta a maior probabilidade que têm em reter a longo prazo trabalhadores qualificados;

G. Considerando que, tanto a participação dos trabalhadores, como os modelos de partilha de 
lucros podem proporcionar melhorias significativas em matéria de satisfação, bem-estar 
psicológico e desempenho global e motivação dos trabalhadores;

H. Considerando que incentivar os trabalhadores a desenvolverem um sentido de participação 
e responsabilidade faz aumentar o seu sentimento de inclusão e a probabilidade de os seus 
empregadores virem a empenhá-los e a compreender as suas preocupações, perspetivas e 
ideias;

I. Considerando que a participação dos trabalhadores na gestão, através de direitos de voto 
ou de outras formas de governação, pode contribuir para que tenham uma melhor 
compreensão da situação quando a sua empresa enfrenta desafios e também pode 
proporcionar-lhes maior capacidade de apreciação e avaliação da compensação quando a 
empresa está a funcionar bem;

J. Considerando que os regimes de PFT podem desempenhem um papel significativo ao 
associarem os trabalhadores aos processos de informação e consulta em fases de 
reestruturação;

K. Considerando que a PFT é afetada pelas regras nacionais em matéria de tributação e que 
não é conveniente desenvolver um modelo abrangente de PFT do tipo "tamanho único 
para todos" a nível da UE; considerando que a PFT deve ser cuidadosamente definida por 
cada empresa e respetivos trabalhadores, tendo em conta o contexto nacional e setorial 
mais vasto; considerando, porém, que existe um conjunto central de princípios de base
suscetíveis de captarem a confiança pública e de ajudarem a PFT a alcançar os seus 
objetivos; 

Obstáculos à apreensão da PFT na UE

1. Solicita aos Estados-Membros que examinem os obstáculos transnacionais que enfrentam, 
tanto as empresas que propõem regimes de PFT aos trabalhadores em diversos 
Estados-Membros, como aos trabalhadores para os quais a dupla tributação pode 
constituir uma infração ao direito de livre circulação;

2. Salienta a importância do reconhecimento mútuo dos regimes de participação financeira 
existentes, já que tal também poderá ajudar os trabalhadores a investirem em regimes 
existentes noutros Estados-Membros;
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3. Insiste em que a escassez de informação sobre os regimes de participação financeira 
existentes poderá ser contrabalançada por uma maior transparência a nível internacional, o 
que deverá reduzir custos, tanto para as empresas maiores, como para as PME, 
permitindo-lhes avançar para regimes de participação dos trabalhadores que satisfaçam as 
suas necessidades particulares;

4. Salienta a falta de medidas legislativas nacionais que favoreçam o desenvolvimento de 
regimes de PFT; nota, neste contexto, as diferenças entre os países da UE-15 e da UE-12 
no que diz respeito aos respetivos níveis de participação em regimes de PFT; reconhece a 
relação existente entre a introdução de medidas legislativas a nível nacional a favor de 
regimes de PFT e o número de trabalhadores que participam em tais regimes1;

Recomendações

5. Solicita aos Estados-Membros que examinem quais as medidas nacionais adequadas para 
incentivar as empresas a desenvolverem e implementarem regimes voluntários de PFT, 
abertos a todos os trabalhadores e de forma não discriminatória, tendo em conta a situação 
específica das PME e das microempresas; solicita aos Estados-Membros que 
intensifiquem o intercâmbio das melhores práticas neste domínio;

6. Solicita aos Estados-Membros que associem mais estreitamente as organizações de 
participação dos trabalhadores no capital social das empresas e as partes interessadas ao 
diálogo entre decisores políticos, representantes dos empregadores e dos trabalhadores, 
incluindo os parceiros sociais, quando relevante, a fim de assegurar que os exemplos 
existentes de melhores práticas a nível nacional sejam tidos em conta no desenvolvimento 
de políticas nacionais para facilitar a implementação da PFT pelas empresas;

7. Aguarda com expectativa os resultados do projeto-piloto e da avaliação do 
estabelecimento de "Centros Europeus para a Participação Financeira dos Trabalhadores"; 
solicita à Comissão que examine o que pode ser feito para desenvolver mais a participação 
em regimes de PFT e fornecer aos Estados-Membros orientações sobre possíveis 
mecanismos para o efeito à luz deste projeto-piloto;

8. Reconhece as vantagens que um 29.º regime de opt-in pode proporcionar em termos de:

(a) uma regulamentação única facultativa e aberta aos trabalhadores para o conjunto da 
UE,

(b) uma abordagem baseada no mercado em que apenas as empresas que considerem o 
regime único útil o utilizem,

(c) aceitação de que as diferenças de cultura jurídica entre Estados-Membros 
relativamente aos regimes nacionais continuem a coexistir,

(d) aplicabilidade a nível nacional e/ou da UE, quando necessários, e sem se restringir às 
empresas transfronteiras2;

                                               
1 "Participação financeira dos trabalhadores nos lucros das empresas" (PE 475.098), p. 36.
2 "Participação financeira dos trabalhadores nos lucros das empresas" (PE 475.098), p. 16.
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9. Solicita à Comissão e à partes interessadas relevantes que, consequentemente, continuem 
a defender a adesão à "abordagem por blocos";

10. Incentiva a Comissão a apresentar uma avaliação de impacto e um estudo sobre o 
anteriormente referido "29.º regime" para a PFT;

11. Solicita à Comissão que, em cooperação com as organizações de participação financeira 
dos trabalhadores, os Estados-Membros e os parceiros sociais, desenvolva um 
conceito-quadro não vinculativo sobre os princípios básicos para regimes de PFT 
bem-sucedidos e que inclua os seguintes elementos:

(a) objetivo orientador: as empresas e os seus trabalhadores devem acordar sobre os 
objetivos de um regime de PFT para determinar qual o modelo que para si é mais 
adequado e maximizar a possibilidade de conseguir o resultado desejado;

(b) flexibilidade de funcionamento e caráter voluntário: a PFT funciona diferentemente 
em diferentes setores, empresas de diferentes dimensões e diferentes 
Estados-Membros; a decisão de desenvolver e implementar um regime de PFT deve, 
portanto, assentar sobre cada empresa ou empregador individual, em articulação com 
os trabalhadores, à luz do direito e das práticas nacionais existentes e consoante a 
situação financeira da empresa;

(c) remuneração adicional/complementar em relação à remuneração contratual: qualquer 
modelo de PFT deve constituir um elemento suplementar relativamente à remuneração 
de base do trabalhador e aos direitos contratuais, e não um substituto de tais direitos;

(d) caráter voluntário da participação dos trabalhadores: a PFT consiste num meio pelo 
qual é proposta aos trabalhadores uma escolha sobre a forma de beneficiar de uma 
relação financeira mais estreita com os respetivos empregadores; fundamentalmente, 
tem que ser facultativo, podendo o trabalhador optar por participar ou não, mas 
igualmente disponível para o conjunto da força de trabalho da empresa e não 
discriminatório, a fim de conseguir uma verdadeira inclusão;

(e) negociação com os parceiros sociais: quando as práticas e tradições nacionais 
incluírem parceiros sociais a nível da empresa, os regimes de PFT devem ser 
negociados com os parceiros sociais relevantes, "unidade por unidade" de produção, a 
fim de serem concebidos em consonância com as condições e circunstâncias próprias 
da empresa e da sua força de trabalho; tais regimes devem ser sempre abertos a todos 
os trabalhadores, incluindo os que não são membros do sindicato responsável pela 
negociação das condições de um regime de PFT;

(f) deve ser prestada aos trabalhadores informação clara sobre os riscos e os direitos 
associados à opção por participar num regime de PFT: a decisão de subscrever um 
regime de PFT deve basear-se no assentimento informado do trabalhador, dado com 
pleno conhecimento dos seus direitos ao aderir ao regime das condições aplicáveis 
quando abandona a empresa ou o regime, quaisquer que sejam as circunstâncias;

(g) participação na governação: os regimes podem incluir a participação direta de um 
trabalhador na governação de uma empresa; neste caso, os seus direitos e 
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responsabilidades devem ser claramente definidos antes de subscrever tal participação;
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12. Congratula-se com a mudança de atitude dos sindicatos relativamente à PFT e incentiva os 
parceiros sociais a continuarem a trabalhar juntos para desenvolver novas oportunidades 
aos níveis relevantes1;

13. Incentiva os Estados-Membros a desenvolverem, em parceria com as organizações de 
participação financeira dos trabalhadores, portais únicos de informação – balcões únicos –
acessíveis aos empregadores e aos trabalhadores, destinados a explicar os benefícios e 
vantagens da PFT, os apoios ou incentivos nacionais disponíveis e os diferentes modelos 
existentes, a fim de sensibilizar mais os trabalhadores e de que estes tirem melhor partido 
das vantagens resultantes dos regimes de PFT, bem como de permitir que os 
empregadores avaliem melhor as opções à sua disposição e os desafios do estabelecimento 
de um regime de PFT;

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.

                                               
1 "Participação financeira dos trabalhadores nos lucros das empresas" (PE 475.098), p. 35.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Estratégia UE 2020 para um crescimento inteligente, inclusivo e sustentável salienta a 
necessidade de um "crescimento inclusivo" que, entre outros, capacite os cidadãos através do 
emprego, investindo em capacidades profissionais, lutando contra a pobreza e modernizando 
os mercados de trabalho e a proteção social.

A participação financeira dos trabalhadores (PFT) proporciona um meio tangível de 
desenvolver estes temas através de uma maior participação dos trabalhadores na formulação 
de decisões nas empresas para que trabalham, ajudando a reforçar a boa governação e 
assegurando-lhes uma fração dos benefícios financeiros de uma atividade empresarial 
bem-sucedida.

Tal participação dos trabalhadores na governação das empresas pode desenvolver as suas 
oportunidades de aceder a uma aprendizagem de pleno sentido ao longo da vida no emprego, 
já que a PFT desenvolve frequentemente a visão a longo prazo – na medida em que os 
trabalhadores se tornam mais envolvidos no processo de decisão e recompensa 
financeiramente a sua vontade de desenvolver relações mais duradouras com os respetivos 
empregadores, dando-lhes mais incentivos para investirem em oportunidades de formação 
profissional para a sua força de trabalho.

A PFT também pode reforçar as PME, proporcionando mecanismos de financiamento 
inovador, pois os trabalhadores podem pretender investir em partes do capital social da 
empresa para a qual trabalham, capitalizando a expansão. De igual modo, o desenvolvimento 
a longo prazo do investimento pelos trabalhadores nas respetivas empresas pode contribuir 
para proporcionar estabilidade e certeza que reforçam a PME e, dessa forma, tornar mais 
seguros os postos de trabalho.

Não obstante estas vantagens, a participação em regimes de PFT varia consoante os diferentes 
setores, a dimensão das empresas, a demografia dos trabalhadores e os Estados-Membros.

Em termos globais, a participação em regimes de PFT ainda é relativamente baixa, apesar do 
aumento do interesse por tais regimes.

Em particular, a Europa está atrasada em relação aos EUA, devido à fragmentação dos níveis 
de apoio fiscal e à falta de incentivos regulamentares, assim como de orientações práticas de 
implementação claras, o que afeta desproporcionadamente as PME.

O presente relatório pretende salientar o papel positivo que os regimes de PFT podem 
desempenhar no desenvolvimento da participação dos trabalhadores na governação e no 
sucesso financeiro das empresas em que trabalham.

Nomeadamente, o presente relatório salienta uma série de observações e recomendações sobre 
a PFT que podem contribuir para um quadro facultativo de aconselhamento às empresas, 
trabalhadores, parceiros sociais e autoridades nacionais sobre a melhor forma de desenvolver 
e facilitar regimes de PFT.

Os regimes de participação financeira dos trabalhadores apresentam um certo número de 
modelos que proporcionam oportunidades para as empresas e os trabalhadores trabalharem 
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conjuntamente, em seu próprio benefício e no da sociedade em geral.

Os diferentes modelos servem diferentes objetivos, desde a participação direta dos 
trabalhadores na governação da empresa, assegurando que as decisões a longo prazo sejam 
tomadas no melhor interesse da força de trabalho, até aos bónus de desempenho e 
rendibilidade de baixo risco e opções de investimento que permitem aos trabalhadores fruir de 
benefícios financeiros do sucesso das suas empresas.

A PFT depende bastante do quadro legal e das condições existentes nos Estados-Membros. As 
políticas orçamentais e a tributação são fundamentais para o desenvolvimento e 
implementação de regimes e de tributação pelas empresas em cada Estado-Membro, mas as 
questões relativas à subsidiariedade e a persistente dúvida quanto a possíveis harmonizações 
da tributação fazem com que qualquer ação legislativa substantiva a nível da UE nestes 
domínios seja improvável e inadequada.

Não obstante, há um certo número de medidas que podem ser tomadas a nível da UE para 
facilitar a aceitação da PFT nos Estados-Membros.

A UE pode propor um "conceito-quadro" de orientação geral sobre os princípios básicos e as 
melhores práticas para ajudar a orientar a tomada de medidas sobre regimes de PFT a nível 
nacional e de empresas.

Há também questões quanto à forma como os regimes de PFT podem funcionar eficazmente 
em empresas transnacionais que operem em mais de um Estado-Membro da UE, 
nomeadamente na ausência de regras comuns de tributação. A Comissão deverá procurar 
possíveis métodos de facilitar a PFT a nível transfronteiras, nomeadamente através de um 
"29.º regime" facultativo.


