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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre contratos atípicos, percursos profissionais seguros, flexigurança e novas formas de 
diálogo social
(2009/2220(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Um Compromisso Comum a 
favor do Emprego" (COM(2009)0257),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Plano de Relançamento da 
Economia Europeia" (COM(2008)0800) e a respectiva resolução do Parlamento Europeu 
de 11 de Março de 20091,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Impulsionar a retoma europeia"
(COM(2009)0114),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Parceria para a mudança numa 
Europa alargada - Reforçar o contributo do diálogo social europeu" (COM(2004)0557),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada "Para a definição de princípios 
comuns de flexigurança: Mais e melhores empregos mediante flexibilidade e segurança"
(COM(2007)0359) e a respectiva resolução do Parlamento Europeu de 29 de Novembro 
de 20072,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão "Modernizar o direito do trabalho para 
enfrentar os desafios do século XXI" (COM(2006)0708) e a respectiva resolução do 
Parlamento Europeu de 11 de Julho de 20073,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 8 de Junho de 2009 (flexigurança em 
tempos de crise),

– Tendo em conta o relatório da Missão para a Flexigurança intitulado "Aplicação dos 
princípios comuns de flexigurança no quadro da ronda de 2008-2010 da Estratégia de 
Lisboa”, de 12 de Dezembro de 2008,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho EPSCO de 5 e 6 de Dezembro de 2007,
– Tendo em conta as recomendações dos parceiros sociais europeus no relatório intitulado 

"Desafios-chave que enfrentam os mercados de trabalho europeus: uma análise conjunta 
dos parceiros sociais europeus”, de 18 de Outubro de 2007,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,
– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

(A7-0000/2010),

A. Considerando que o emprego não convencional, de que são exemplo o trabalho a tempo 
parcial, pontual ou a termo certo, o trabalho temporário por conta de uma agência, o 
trabalho por conta própria, o trabalho independente ou no domicílio, assim como o 

                                               
1 Textos Aprovados, P6_TA(2009)0123.
2 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0574.
3 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0339.
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trabalho à distância, se encontra em forte expansão desde 1990, mas continua a ser 
encarado como emprego "atípico",

B. Considerando que a globalização e a rápida evolução tecnológica estão a causar uma 
reestruturação económica com efeitos muito vastos, dando azo a modificações nas 
relações de emprego e no conteúdo das tarefas dos trabalhadores,

C. Considerando que a crise financeira e económica poderá levar a mercados de trabalho 
instáveis e a uma crescente exclusão social,

D. Considerando que deveria ser desenvolvida uma abordagem comunitária substancial e 
complementar, fortemente centrada numa combinação de medidas que se apoiem 
mutuamente nas áreas das políticas económica, ambiental, de emprego e social,

E. Considerando que a taxa de desemprego na UE-27 subiu para 10% (2009), que é o mesmo 
nível que se verifica nos EUA, sendo improvável que o desemprego atinja o auge antes da 
segunda metade de 2010,

F. Considerando que uma classificação das alterações do emprego de acordo com os níveis 
de formação revela que o número de pessoas com um baixo nível de qualificações que se 
encontram empregadas tem vindo a diminuir nos últimos anos,

G. Considerando que, em média, entre um quinto e um quarto de todos os trabalhadores 
europeus mudam de emprego todos os anos,

H. Considerando que a taxa de transição entre o desemprego e o emprego é elevada, na 
medida em que um terço dos desempregados e 10% da população inactiva consegue
emprego no espaço de um ano,

I. Considerando que, na UE-27, 45% de todos os períodos de desemprego duram menos de 
um ano, comparados com cerca de 10% nos EUA,

J. Considerando que a rotação laboral é mais elevada entre as mulheres do que nos homens 
(cinco pontos percentuais de diferença) e entre os trabalhadores mais jovens (com menos 
de 24 anos de idade), e decresce à medida que aumenta o nível de educação,

K. Considerando que, em alguns Estados-Membros, se registou um aumento do trabalho não 
declarado, o que poderá conduzir a graves problemas económicos, sociais e políticos,

L. Considerando que a avaliação da flexigurança é complexa e que é fundamental adoptar 
uma abordagem global, ilustrando a combinação e a interacção entre as quatro dimensões 
que são os contratos, a aprendizagem ao longo da vida, as políticas activas de mercado de 
trabalho e os sistemas de segurança social modernos,

M. Considerando que importa promover activamente, no contexto das políticas de emprego, a 
igualdade de oportunidades para homens e mulheres,

N. Considerando que, apesar de o diálogo social se ter desenvolvido de modos diferentes em 
toda a Europa, as crescentes dificuldades económicas e financeiras conduziram a um 
diálogo tripartido mais intenso em todo o espaço europeu,
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A. Contratos atípicos
1. Exorta o Conselho Europeu da Primavera de 2010 a traçar orientações claras e a adoptar 

medidas concretas para proteger o emprego e criar oportunidades de trabalho no quadro de 
uma Estratégia UE2020 ambiciosa;

2. Insta a Comissão a prosseguir os esforços desenvolvidos pela Missão para a Flexigurança 
no sentido de ajudar os Estados-Membros na promoção dos princípios da flexigurança, e 
salienta que a aprendizagem mútua e o intercâmbio de boas práticas, bem como o método 
aberto de coordenação são ferramentas essenciais para coordenar as diferentes abordagens 
políticas dos Estados-Membros;

3. Saúda a ampla variedade de tradições laborais, de formas contratuais e de modelos de 
negócios existentes nos mercados de trabalho;

4. Recomenda que as prioridades a nível da reforma do direito laboral, nos casos em que seja 
necessária, se concentrem nos seguintes domínios: extensão da protecção dos 
trabalhadores no caso das formas atípicas de emprego; esclarecimento da situação de 
emprego dependente; medidas contra o trabalho não declarado; e facilitação de transições 
entre diferentes situações de emprego e desemprego;

5. Encoraja os Estados-Membros a desenvolver novos modos de acesso ao emprego através 
do enquadramento de novas disposições do direito laboral que cubram, por exemplo, 
contratos de "teletrabalho" e "especificados por objectivo", bem como contratos de 
"missão";

6. Nota que o aumento do número de contratos não convencionais ou atípicos possui uma 
forte dimensão de género e intergeracional, uma vez que as mulheres, os trabalhadores 
idosos e os jovens trabalhadores estão desproporcionadamente representados no emprego 
não convencional; insta os Estados-Membros e a Comissão a combater e vigiar esse 
desequilíbrio;

7. Exorta os Estados-Membros a transpor a Directiva 97/81/CE e a Directiva 99/70/CE;

8. Saúda a adopção da Directiva 2008/104/CE e apela à sua célere transposição;

9. Sublinha que as formas não convencionais de trabalho devem ser acompanhadas de apoio 
aos trabalhadores que se encontram em situações de transição de um estatuto de trabalho 
ou de emprego para outro;

10. Encoraja os Estados-Membros a desenvolver políticas de intervenção activas que 
proporcionem aos trabalhadores que reingressam no mercado do trabalho o direito a apoio 
individual durante o período que lhes é estritamente necessário para se tornarem mais 
"empregáveis" através de formação e requalificação; entende que as pessoas 
desempregadas deveriam reingressar rapidamente no mercado de trabalho, mesmo que os 
seus contratos sejam atípicos, sendo que o mais importante a ter em conta é a necessidade 
de manter as pessoas no mercado do trabalho;

11. Exorta a Comissão a analisar e a controlar os diferentes tipos de instrumentos 
desenvolvidos no âmbito das políticas nacionais de activação;
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12. Apela à União e aos Estados-Membros no sentido de erradicarem o emprego ilícito, e 
entende que a aplicação de estratégias de flexigurança pode ajudar a combater o emprego 
ilícito e a tornar menos precárias formas de trabalho "muito atípicas";

13. Realça a necessidade de criar empregos de elevada qualidade, incluindo empregos verdes, 
e de garantir a coesão social; considera, por conseguinte, que é mais provável que as 
pessoas aceitem os esforços que lhes são exigidos se os encararem como justos e 
propiciadores do emprego e da integração social;

B. Flexigurança e percursos profissionais seguros

14. Entende que a flexigurança deve ser definida como uma combinação de flexibilidade e 
segurança no mercado de trabalho, de modo a contribuir para o aumento da produtividade 
e da qualidade dos postos de trabalho, garantindo a segurança e, ao mesmo tempo, 
permitindo às empresas a flexibilidade necessária para criarem postos de trabalho em 
resposta às necessidades do mercado em constante mudança; é de opinião que os 
requisitos de flexibilidade e segurança não são contraditórios e se reforçam mutuamente;

15. Considera que, sobretudo no contexto da actual situação económica, é ainda mais
necessário aplicar a flexigurança, e lembra que a aplicação dos princípios da flexibilidade 
exige reformas estruturais ambiciosas, assentes num sólido consenso;

16. Entende que as empresas não confiam no mercado de trabalho e não o consideram fiável 
no contexto da actual crise económica, faltando-lhes capacidade de visão a longo prazo;

17. Apela, no contexto da organização moderna do trabalho, à criação de contratos flexíveis e 
seguros; contudo, entende que os contratos de trabalho a termo incerto deveriam 
permanecer a principal forma de relação laboral, sem nunca esquecer que há quem prefira 
contratos atípicos, especialmente os estudantes e os jovens que precisam de uma 
diversidade de experiências;

18. Condena a substituição abusiva do emprego regular por formas atípicas de contratos que 
são celebrados em detrimento do público em geral, dos trabalhadores e das empresas da 
concorrência; salienta que essas formas de contrato violam o modelo social europeu;

19. Está firmemente convicto de que, tendo em conta as diferentes tradições nos 
Estados-Membros, toda e qualquer forma de emprego deve ser acompanhada por um 
conjunto de direitos, os quais devem incluir: igualdade de tratamento no emprego, 
protecção da saúde e segurança dos trabalhadores e disposições relativas aos tempos de 
trabalho/descanso, liberdade de associação e representação, negociação colectiva, acção 
colectiva e acesso à formação;

20. Insta a UE e os Estados-Membros a intensificar os seus esforços para investir em 
competências e formação que dêem apoio ao emprego sustentável; por conseguinte, exorta 
os Estados-Membros a investir nas pessoas, aplicando e financiando vigorosamente
estratégias de aprendizagem ao longo da vida;

21. Apela aos Estados-Membros no sentido de aplicarem políticas que permitam às pessoas 
conciliar melhor o trabalho flexível e a vida familiar, garantindo a adaptação dos horários
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de funcionamento das instituições de acolhimento de crianças aos horários de trabalho;

22. Recomenda vivamente que a iniciativa europeia para o emprego inclua a intervenção 
precoce no momento em que os postos de trabalho são efectivamente perdidos, nem que 
não seja para reduzir o risco de as pessoas serem excluídas do mercado de trabalho;

23. Exorta os Estados-Membros a reforçar sistemas de activação, especialmente para os 
trabalhadores menos qualificados, através de aconselhamento personalizado, formação (ou 
reciclagem) intensiva dos trabalhadores, emprego subsidiado e subsídios para criação de 
empresas no caso dos trabalhadores independentes e das empresas;

24. Insta a Comissão e os Estados-Membros a eliminar encargos administrativos de modo a 
facilitar o ambiente empresarial, especialmente para as PME;

25. Exorta os Estados-Membros a apresentarem relatórios sobre o ponto da situação no 
tocante à aplicação de percursos de flexigurança;

C. Novas formas de diálogo social
26. Está convicto de que o reconhecimento formal do papel dos parceiros sociais no novo 

Tratado constitui um progresso, uma vez que reconhece a sua autonomia e reafirma a 
importância do seu apoio na promoção do diálogo social;

27. É de opinião que o reconhecimento da Cimeira Tripartida para o Crescimento e o 
Emprego como órgão institucional contribui para o envolvimento dos parceiros sociais nas 
políticas económicas da UE;

28. Considera que o contributo dos parceiros sociais europeus e nacionais para a 
concretização da Estratégia UE2020 é especialmente importante no que se refere à 
consecução dos objectivos de emprego e à aplicação da agenda da flexigurança;

29. Insta os parceiros sociais nacionais a ultrapassar as suas reservas em relação aos "de fora"
(os trabalhadores com contratos atípicos ou "muito atípicos") e a equilibrar os seus 
direitos e exigências de protecção social com os dos "de dentro";

30. Exorta os parceiros sociais a nível europeu e nacional a apoiar o investimento em 
estratégias de aprendizagem ao longo da vida;

31. Assinala que o envolvimento dos parceiros sociais na definição de políticas e na sua 
aplicação varia muito entre os Estados-Membros, mas que, de um modo geral, a tendência 
é para recorrer a uma combinação mais ampla de instrumentos para concretizar objectivos 
políticos; considera que a qualidade do apoio social e institucional de que os parceiros 
sociais usufruem é provavelmente o principal determinante da qualidade do seu 
contributo;

32. Entende que a negociação colectiva provou ser um instrumento eficaz para preservar o 
emprego, permitindo às empresas encontrar soluções flexíveis para lidar com o 
abrandamento económico;

33. É sua convicção que o papel dos governos é decisivo no sentido de providenciar as 
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condições prévias para uma negociação colectiva inclusiva e eficaz e abarcar estruturas 
tripartidas que permitam envolver os parceiros sociais na tarefa pública de definição de 
políticas, de acordo com a prática e tradições nacionais;

34. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como ao Comité da Protecção Social, ao Comité Europeu do Emprego e aos 
governos e parlamentos dos Estados-Membros e dos países candidatos.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A União Europeia e os seus Estados-Membros são actualmente confrontados com uma 
profunda crise financeira, económica e social, tendo de desenvolver esforços consideráveis 
para salvaguardar tantos postos de trabalho e tanto emprego na Europa quanto possível.

A relatora está convencida de que o modelo social europeu, com os seus objectivos de 
crescimento sustentável, pleno emprego, progresso social, bem-estar e protecção social, é 
capaz de guiar a União Europeia e os seus Estados-Membros através da crise.

Para sair da crise e proteger o emprego, evitar desemprego massivo e ajudar os 
desempregados a encontrar novos postos de trabalho, precisamos de intensificar os nossos 
esforços para investir em competências, formação e criação de emprego sustentável.

Tendo em conta o acima exposto, a relatora espera que seja possível chegar a um acordo no 
Conselho Europeu da Primavera de 2010 quanto a orientações claras e a medidas concretas 
tendentes a proteger o emprego e criar oportunidades de trabalho no quadro da Estratégia 
UE2020.

No âmbito da estratégia UE2020, a meta deveria ser o lançamento efectivo de uma iniciativa
europeia abrangente para o emprego, garantindo a possibilidade de criar uma empresa sem 
quaisquer custos em qualquer ponto da União Europeia no espaço de três dias, e a 
possibilidade de as formalidades para contratar os primeiros funcionários serem tratadas 
através de um balcão único, por um lado, e, por outro, mediante o reforço de sistemas de 
activação, especialmente para quem possui menos competências, através de aconselhamento 
personalizado, formação intensiva ou reconversão profissional uma melhoria do estatuto dos 
trabalhadores, estágios de aprendizagem, emprego subsidiado e subsídios para constituição de 
empresas para os profissionais liberais e sociedades; além disso, apoia a afectação de verbas
do Fundo Social Europeu pela Comissão para promover o desenvolvimento e a 
correspondência de competências com as necessidades do mercado.

Esta iniciativa para o emprego deve incluir uma intervenção precoce no momento em que os 
postos de trabalho são, de facto, perdidos, nem que seja para reduzir o risco de as pessoas 
serem excluídas do mercado de trabalho. Semelhantes intervenções irão exigir consideráveis 
investimentos em formação, incluindo um aumento do número de prestadores de tais serviços, 
centrando os esforços na melhor coordenação dos programas de formação e de reintegração 
na vida activa. Além disso, devem não só recorrer a medidas a curto prazo mas também tentar
viabilizar a aquisição de qualificações de alto nível de modo a aumentar os níveis gerais de 
competências no seio da União Europeia e a responder às necessidades da actual economia 
em constante mutação.

A relatora entende que é mais provável que as pessoas aceitem os esforços que delas são 
esperados se os mesmos forem sentidos como justos, por um lado, e servindo para garantir o 
emprego e a integração social, por outro. Assim, os Estados-Membros precisam de investir
nas pessoas, implementando activamente estratégias de aprendizagem ao longo da vida e em 
apoio financeiro adicional. Nessa medida, os parceiros sociais a nível europeu e nacional 
deverão apoiar investimentos em estratégias de aprendizagem ao longo da vida. Uma meta 
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nacional em termos do investimento financeiro em aprendizagem ao longo da vida por parte 
dos governos e dos parceiros sociais ajuda a assegurar carreiras profissionais seguras.

A relatora está convencida de que, no contexto das políticas sociais e de emprego, é 
necessária a promoção activa da igualdade de oportunidades para mulheres e homens.

Factos

Em 2009, a taxa de desemprego global aumentou na UE-27 de 8 para 9,6% (de 7,8 para 9,8
no caso dos homens, e de 8,1 para 9,3 no caso das mulheres).

Nos últimos anos, o número total de pessoas que trabalham a tempo parcial permaneceu 
elevado e estável, sendo a respectiva quota mais elevada na UE-15 do que nos países que 
aderiram há menos tempo. Em 2009, a percentagem de trabalhadores a tempo parcial na 
UE-27 aumentou cerca de 0,5%, em comparação com 2008. Trata-se de um aumento 
relativamente considerável, tendo em conta que, entre 2006 e 2008, o aumento global foi de 
apenas 0,1%. Em 2008, mais de 18% da população activa da UE-27 trabalhava a tempo 
parcial (31% de todas as mulheres assalariadas e quase 8% dos homens assalariados) e, de 
todos os assalariados que trabalham a tempo parcial, uma parte de cerca de 24% não o faz por 
sua livre vontade (quase 30% das mulheres e mais de 22% das mulheres). A principal razão 
para o trabalho involuntário a tempo parcial (24% dos assalariados em regime de tempo 
parcial) é o facto de as pessoas não terem conseguido um trabalho a tempo inteiro.

Os trabalhadores com contratos a termo certo são mais vulneráveis à situação económica. O 
número total de trabalhadores na UE-27 com um contrato temporário desceu de 1,7 milhões 
entre 2007 e 2009. Este valor representa uma descida de cerca de 6,3%, que é muito mais 
elevada do que a diminuição de 1,3% que se registou no número de trabalhadores com um 
contrato de trabalho permanente durante o mesmo período.

O número de trabalhadores por conta própria registou um declínio desde 2000, mas 
manteve-se estável nos últimos anos. Em 2007, mais de 15% do total dos trabalhadores na 
UE-27 eram-no por conta própria (com uma diferença entre homens e mulheres de cerca de 6 
pontos percentuais), em comparação com cerca de 7% nos EUA.

De toda a população activa, cerca de 14% encontra-se numa situação de emprego temporário 
(2008). As principais razões residem no facto de os trabalhadores estarem a frequentar cursos 
educativos ou de formação ou não conseguirem arranjar um emprego permanente.

Uma percentagem de cerca de 5% de toda a população activa trabalha a partir de casa (2008).

Flexigurança

O trabalho atípico diz respeito a relações laborais que não são conformes ao modelo normal  
ou "típico" de trabalho a tempo inteiro, regular, sem termo certo com uma única entidade 
patronal ao longo de um considerável período de tempo. Os contratos flexíveis são um 
instrumento utilizado nos Estados-Membros como parte das políticas de emprego e têm 
ajudado os desempregados a encontrar trabalho. Têm vindo a emergir formas "muito atípicas"
de emprego (ou seja, contratos de trabalho com uma vigência inferior a seis meses, carga 
horária inferior a 10 horas e contratos de trabalho tácitos). Estas formas de emprego têm uma 
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maior prevalência entre os trabalhadores jovens (19 - 29 anos) e de idade mais avançada (mais 
de 50 anos), as mulheres e os menos qualificados. Os trabalhadores com formas de emprego 
"muito atípicas" recebem menos formação, têm menos perspectivas de ascensão nas carreiras 
e menores rendimentos do que outras categorias de trabalhadores, pelo que possuem um perfil 
de emprego mais precário.

A relatora está convencida de que os Estados-Membros devem seguir de perto e analisar a 
evolução de todos os tipos de contratos.

A relatora está convencida de que a aplicação vigorosa das estratégias de flexigurança poderá 
ajudar a combater o emprego ilícito e a reduzir a precariedade das formas "muito atípicas" de 
trabalho. No quadro da estratégia de flexigurança é preferível apostar na transição para postos 
de trabalho de qualidade do que na preservação de postos de trabalho. Neste contexto, os 
Estados-Membros deveriam investir em políticas activas a nível do mercado de trabalho e em 
reformas institucionais. Além disso, a relatora crê que os Estados-Membros deveriam analisar 
de modo crítico a legislação em matéria de protecção do emprego, uma vez que tal explica as 
grandes diferenças entre os Estados-Membros na incidência do desemprego de longa duração 
e na duração do emprego.

A relatora está convencida de que existe uma importante dimensão de género no debate sobre 
o trabalho atípico, uma vez que os homens estão desproporcionadamente representados nas 
relações laborais convencionais e um número crescente de mulheres activas trabalha em 
condições atípicas.

Diálogo Social

A relatora entende que o reconhecimento formal do papel dos parceiros sociais no novo 
Tratado constitui um progresso, uma vez que reconhece a sua autonomia e reafirma o apoio 
que a União Europeia deverá dar à promoção do diálogo social. O reconhecimento da Cimeira 
Tripartida para o Crescimento e o Emprego enquanto um órgão institucional contribui para o 
envolvimento dos parceiros sociais nas políticas económicas da União Europeia.

O contributo dos parceiros sociais europeus e nacionais para a realização da Estratégia 
UE2020 é particularmente importante para alcançar as metas de emprego e aplicar a agenda 
da flexigurança. Assim, os parceiros sociais deverão, a nível nacional, ultrapassar as reservas 
em relação aos "de fora" (trabalhadores com contratos atípicos e "muito atípicos") e equilibrar
os seus direitos e protecção social com os dos "de dentro".

A negociação sectorial é o nível de negociação mais importante na maioria dos países da 
Europa Ocidental e em vários países da Europa Central e Oriental.

O envolvimento dos parceiros sociais na formulação de medidas nacionais de resposta à crise 
varia consideravelmente, dependendo das relações, tradições e estruturas laborais de cada país 
e da natureza das medidas adoptadas. Em vários países, os parceiros sociais queixaram-se de 
falta de envolvimento e consulta na preparação das medidas governamentais.

Embora exista esta variação no envolvimento dos parceiros sociais na definição de políticas e 
na aplicação das políticas, existe, de um modo geral, uma tendência no sentido de recorrer a 
uma combinação mais vasta de instrumentos para atingir objectivos políticos. A qualidade do 
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apoio social e institucional de que os parceiros sociais usufruem é porventura o principal 
determinante da qualidade do contributo dos parceiros sociais para a Estratégia UE2020.


