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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém recomendações à Comissão sobre a informação e consulta dos trabalhadores 
e a antecipação e gestão da reestruturação
(2012/2061(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 225.º e, nomeadamente, os artigos 9.º, 151.º e 153.º, n.º 1, alínea 
e), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta os artigos 14.º, 27.º e 30.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, 

– Tendo em conta o relatório intitulado "Gerir a Mudança - Relatório final do grupo de alto 
nível sobre as implicações económicas e sociais da mutação industrial" elaborado na 
sequência da Cimeira Europeia do Emprego do Luxemburgo, de novembro de 19971,

– Tendo em conta a Recomendação 92/443/CEE do Conselho, de 27 de julho de 1992, 
relativa à promoção da participação dos trabalhadores assalariados nos lucros e nos 
resultados das empresas (incluindo a participação no capital)2,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 2157/2001 do Conselho, de 8 de outubro de 
2001, relativo ao estatuto da sociedade europeia (SE)3,

– Tendo em conta a Diretiva 98/59/CE do Conselho, de 20 de julho de 1998, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos despedimentos 
coletivos4,

– Tendo em conta a Diretiva 2001/23/CE do Conselho, de 12 de março de 2001, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à manutenção dos direitos 
dos trabalhadores em caso de transferência de empresas ou de estabelecimentos, ou de 
partes de empresas ou de estabelecimentos5,

– Tendo em conta a Diretiva 2001/86/CE do Conselho, de 8 de outubro de 2001, que 
completa o estatuto da sociedade europeia no que respeita ao envolvimento dos 
trabalhadores6,

– Tendo em conta a Diretiva 2002/14/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
março de 2002, que estabelece um quadro geral relativo à informação e à consulta dos 
trabalhadores na Comunidade Europeia,

– Tendo em conta a Diretiva 2003/72/CE do Conselho, de 22 de julho de 2003, que 

                                               
1 JO C 258 de 10.9.1999, p. 1-5.
2 JO L 245 de 26.8.1992, p. 53-55.
3 JO L 294 de 10.11.2001, p. 1.
4 JO L 225 de 12.8.1998, p. 16.
5 JO L 82 de 22.3.2001, p. 16-20.
6 JO L 294 de 10.11.2001, p. 22.
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completa o estatuto da sociedade cooperativa europeia no que diz respeito ao 
envolvimento dos trabalhadores1,

– Tendo em conta a Diretiva 2004/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
abril de 2004, relativa às ofertas públicas de aquisição2,

– Tendo em conta a Diretiva 2005/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
outubro de 2005, relativa às fusões transfronteiriças das sociedades de responsabilidade 
limitada3,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de 
maio de 2009, relativa à instituição de um Conselho de Empresa Europeu ou de um 
procedimento de informação e consulta dos trabalhadores nas empresas ou grupos de 
empresas de dimensão comunitária4,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 31 de março de 2005, intitulada 
“Reestruturações e desenvolvimento: Antecipar e acompanhar as reestruturações para 
desenvolver o emprego: o papel da União Europeia”(COM(2005)0120) e o parecer do 
Comité Económico e Social Europeu, de 14 de dezembro de 2005 (CESE 1495/2005)5,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão relativa à Agenda Social 
(COM(2005)0033),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre uma Decisão do Conselho relativa às 
orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros (COM (2010)0193) e a 
Decisão do Conselho, de 21 de outubro de 2010, que estabelece orientações para as 
políticas de emprego dos Estados-Membros6,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 28 de outubro de 2010, intitulada "Uma 
política industrial integrada para a era da globalização - Competitividade e 
sustentabilidade em primeiro plano" (COM(2010)0614),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Um Ato para o Mercado Único" 
(COM(2010)0608 final/2),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Agenda para Novas
Competências e Empregos" (COM(2010)0682),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, intitulada “Livro Verde - Reestruturação e 
antecipação da mudança: que lições tirar da experiência recente?" (COM(2012)0007),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Uma recuperação geradora de 
emprego" (COM(2012)0173),

                                               
1 JO L 207 de 18.8.2003, p. 25.
2 JO L 142 de 30.4.2004, p.  12-13.
3 JO L 310 de 25.11.2005, p.  1-9
4 JO L 122 de 16.5.2009, p. 28-44.
5 CESE, CCAI/027.
6 Documento 15184/10, "Presse" 283, do Conselho da União Europeia de 21.10.2010.
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– Tendo em conta a sua Resolução, de 26 de maio de 2005, sobre a Agenda Social Europeia 
para o período 2006/ 20101,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 10 de maio de 2007, sobre o reforço da legislação 
europeia no domínio da informação e da consulta dos trabalhadores2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de março de 2011, sobre uma política industrial 
para a era da globalização3,

– Tendo em conta os artigos 42.º e 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A7-
0000/2012),

A. Considerando que a reestruturação não é um fenómeno novo, mas um fenómeno que nos 
últimos anos adquiriu novas formas, tornando-se mais prevalecente e conseguindo ter uma 
cobertura geográfica e setorial da Europa mais ampla;

B. Considerando que o início da crise em 2008 contribuiu para acelerar acentuadamente o 
processo de mudança;  que a crise se juntou às pressões estruturais para a adaptação à 
mudança resultantes das exigências mais imediatas da globalização, que sujeitam 
empresas, trabalhadores, territórios e governos a enormes tensões;

C. Considerando que, tal como destacado nos últimos documentos políticos da Comissão, 
nomeadamente a Estratégia "Europa 2020" e a Comunicação sobre Política Industrial, de 
27 de outubro de 2012, uma melhor antecipação e uma melhor gestão da reestruturação 
ajudariam os trabalhadores e as empresas a adaptar-se às transições impostas pelas 
capacidades excedentárias e pela necessidade de modernização e de ajustamento 
estrutural. A direção das empresas e os representantes dos trabalhadores são os principais 
intervenientes nas decisões sobre estratégias de reestruturação ao nível das empresas. Essa 
reestruturação deve ser acompanhada por intervenções políticas que permitam prevenir 
problemas sociais e promover novas competências e novos empregos, evitando assim os 
despedimentos em grande escala e o declínio de regiões inteiras ou a deslocalização total 
de determinados setores industriais e facilitando a reconversão económica e a transição 
profissional;

D. Considerando que o número de postos de trabalho suprimidos atingiu quase o dobro do 
número de postos de trabalho criados no terceiro trimestre de 2011, é provável que esta 
tendência se agrave, tendo em conta o anúncio de grandes reestruturações em domínios 
estratégicos;

E. Considerando que, tal como indicado no documento intitulado "Análise Anual do 
Crescimento - Uma resposta global da UE à crise", os resultados positivos em termos de 
exportações registados por alguns Estados-Membros revelam que o êxito nos mercados 

                                               
1 JO C 117 E de 18.5.2006, p. 256-262.
2 JO C 76 E de 27.3.2008, p. 138.
3 Textos aprovados, P7_TA(2011)0093.
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mundiais depende de fatores de âmbito mais vasto, como a especialização setorial, a 
inovação e os níveis de competências que promovem uma verdadeira competitividade;

F. Considerando que, na sua Comunicação intitulada "Agenda para Novas Competências e 
Empregos", de 23 de novembro de 2010, a Comissão reconhece igualmente que, aquando 
da mudança de emprego ou de profissão, a insegurança pode, contudo, prejudicar a 
adaptabilidade e a proatividade, uma vez que as transições comportam um potencial risco 
de desemprego, de remunerações inferiores e de insegurança social; que as transições 
positivas ao longo da carreira dos trabalhadores são, por conseguinte, essenciais para que 
estes se adaptem constantemente, mantendo e aumentando a empregabilidade enquanto se 
garante segurança aos trabalhadores e flexibilidade aos mercados de trabalho;

G. Considerando, como indicado no Ato para o Mercado Único, que o Tratado de Lisboa, a 
afirmação do conceito de «economia social de mercado altamente competitiva», enquanto 
um dos seus objetivos-chave, obriga a uma visão mais completa do mercado único por 
parte da UE, e que com um quadro europeu em matéria de reestruturações será possível 
criar um clima baseado na confiança mútua;

H. Considerando que na sequência das "Orientações de referência para gerir a mudança e as 
suas consequências sociais" estabelecidas pelos parceiros sociais em outubro de 2003, não 
foram tomadas medidas significativas para a sua aplicação prática e execução concreta;

I. Considerando que a Comissão procurou contributos concretos sobre como reforçar o 
desenvolvimento das políticas neste domínio através do "Livro Verde - Reestruturação e 
antecipação da mudança: que lições tirar da experiência recente?", de 17 de janeiro de 
2012;

J. Considerando que, apesar das fortes declarações supramencionadas, a Comissão deu 
respostas dececionantes a resoluções parlamentares sobre a informação, a consulta e a 
reestruturação, que sublinham a necessidade de medidas urgentes e concretas neste 
domínio, e a pedidos de agentes económicos e sociais;

K. Considerando que a presente resolução não prejudica as obrigações relativas à informação 
e à consulta, decorrentes de legislação da União e de legislação nacional; que, na medida 
do previsto pela legislação da União e pela legislação nacional, os procedimentos de 
informação e de consulta devem ser amplamente utilizados para a aplicação das regras 
estabelecidas na presente resolução;

L. Considerando que, apesar de os parceiros sociais europeus terem sido consultados em 
duas ocasiões na década precedente, a Comissão não tomou medidas concretas com o 
objetivo de assegurar uma aplicação ampla na União de abordagens preventivas e 
proativas e de práticas de reestruturação socialmente responsáveis referidas em tantos 
documentos políticos (ver pontos anteriores);

M. Considerando que as boas práticas de informação e de consulta em matéria de 
reestruturação são mais inteligentes, proativas, responsáveis e estratégicas e contribuem 
para tornar as empresas e a União mais competitivas, bem como para enviar uma 
mensagem de convicção e de transparência aos cidadãos europeus em período de crise;
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1. Solicita à Comissão que, com base no artigo 225.º do Tratado, lhe submeta, no prazo de 
três meses a contar da data de aprovação da presente resolução, uma proposta legislativa 
relativa a uma diretiva, tal como recomendado em anexo;

2. Verifica que estas recomendações respeitam os direitos fundamentais e o princípio da 
subsidiariedade e da proporcionalidade;

3. Entende que a proposta requerida não tem incidências financeiras;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e as recomendações 
detalhadas que figuram em anexo à Comissão e ao Conselho.
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ANEXO À PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
RECOMENDAÇÕES DETALHADAS QUANTO AO CONTEÚDO DA PROPOSTA 

REQUERIDA

Recomendação n.º 1

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o 
artigo 153.º, n.º 1, alínea e),

Considerando o seguinte: 

(1) Ao lidar com a antecipação, preparação e gestão da reestruturação, as empresas, os 
representantes dos trabalhadores e outros intervenientes agem em espírito de 
cooperação, com base numa informação e consulta atempadas e globais. 

(2) Cumpre antecipar, preparar e gerir a mudança num contexto de intensificação do 
diálogo social e com o intuito de facilitar a mudança de modo compatível com a 
preservação do objetivo prioritário do emprego.

(3) Convém considerar, promover e melhorar medidas preventivas no que diz respeito à 
situação das empresas e à evolução provável do emprego, designadamente quando os 
empregos sejam ameaçados.

(4) A reestruturação é facilitada e o seu impacto, é atenuado quando as empresas 
desenvolvam a título permanente as aptidões e as competências dos seus trabalhadores. 

(5) As boas práticas de reestruturação requerem preparação o mais cedo possível e devem 
ser empregues logo que sejam identificadas necessidades de reestruturação, permitindo 
evitar ou reduzir ao mínimo o seu impacto económico, social e territorial.

(6) É amplamente reconhecido que qualquer processo de reestruturação deve ser sujeito à 
apresentação de uma explicação e de uma justificação aos intervenientes, 

(7) A tomada de medidas sérias na perspetiva de limitar o impacto da reestruturação exige 
que as empresas considerem os despedimentos um último recurso e somente após terem 
considerado todas as opções alternativas possíveis e/ou terem aplicado eventuais 
medidas de apoio.

(8) O envolvimento ativo das autoridades públicas ao nível relevante na preparação e na 
gestão das operações de reestruturação contribui, em grande medida, para limitar o seu 
impacto negativo. 

(9) É importante que as empresas, em conjunto com os representantes dos trabalhadores, 
criem ferramentas, a fim de realizarem avaliações regulares e de comunicarem as suas 
práticas de reestruturação. 
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(10) Esse quadro da União deve ser aplicável a grandes empresas e grupos empresariais que 
empreguem, pelo menos, 500 trabalhadores em território da União e a operações de 
reestruturação de uma certa dimensão, que abranjam pelo menos 100 trabalhadores de 
uma só empresa ou 500 trabalhadores de uma empresa e respetivas empresas 
dependentes num Estado-Membro ou em vários Estados-Membros durante um período 
superior a três meses.

(11) Qualquer quadro da União sobre a antecipação, preparação e gestão da mudança e da 
reestruturação deve encorajar e dar precedência a um acordo entre as partes mais 
interessadas, sendo que as normas-padrão devem ser aplicáveis apenas quando não 
exista um acordo.  

SECÇÃO I

OBSERVAÇÕES GERAIS

Recomendação n.º 2

Objetivo

1. O objetivo da diretiva consiste em promover e facilitar a informação e a consulta em 
matéria de mudança económica e em melhorar a forma como as empresas, os representantes 
dos trabalhadores, as autoridades públicas e outros intervenientes relevantes da União 
antecipam, preparam e gerem com responsabilidade social a reestruturação empresarial.

2. Com essa finalidade, as empresas e os representantes dos trabalhadores, ao abordarem a 
reestruturação em espírito de cooperação, devem reconhecer que este processo visa não só 
proteger os interesses das empresas relativamente à competitividade e à sustentabilidade, mas 
também os interesses dos trabalhadores.

Recomendação n.º 3

Definições e âmbito de aplicação

1. Para efeitos da presente diretiva, entende-se por:

a) "Empresas" - empresas e grupos empresariais que empreguem pelo menos 500 
trabalhadores na União, bem como qualquer empresa dependente do grupo 
supramencionado; 

b) "Empresas dependentes" - empresas em situação de dependência relativamente às 
empresas mencionadas anteriormente, por motivos de subcontratação, contratos de 
fornecimento e outros; 
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c) "Representantes dos trabalhadores" - representantes previstos pela legislação e/ou pela 
prática nacionais;

d) "Acordos" - acordos concluídos ao nível relevante (europeu, nacional, setorial, 
regional ou de empresa) entre, por um lado, representantes das empresas ou das suas 
organizações e, por outro, representantes dos trabalhadores com capacidade para 
concluir acordos coletivos ao abrigo da legislação ou da prática nacionais ou ao abrigo 
de procedimentos estatuídos pelas organizações sindicais competentes a nível europeu;

e) "Trabalhadores" - trabalhadores das empresas abrangidas pela presente diretiva, 
independentemente do tipo de contrato de trabalho a que estejam vinculados;

f) "Autoridades públicas" - organismos da administração pública ao nível relevante, 
conforme designado pelos Estados-Membros;

g) "Operação de reestruturação" - qualquer tipo de reorganização da estrutura, do 
processo e da organização de trabalho e da localização com um impacto quantitativo 
ou qualitativo no emprego;

2. A presente diretiva abrange operações de reestruturação que afetem pelo menos 100
trabalhadores de uma única empresa ou 500 trabalhadores de uma empresa e respetivas 
empresas dependentes num Estado-Membro ou em vários Estados-Membros durante um 
período superior a três meses. 

SECÇÃO II

ANTECIPAÇÃO DA MUDANÇA

Recomendação n.º 4

Planeamento estratégico a longo prazo, adaptabilidade e empregabilidade

1. Qualquer operação de reestruturação deve ser integrada numa estratégia a longo prazo que 
permita assegurar e reforçar a sustentabilidade e a competitividade da empresa a longo prazo.

2. O planeamento estratégico a longo prazo deve incluir recursos humanos, objetivos do 
emprego e das qualificações centrados no desenvolvimento, a título permanente, das 
qualificações e das competências da mão-de-obra, a fim de aumentar a competitividade da 
empresa e a sua capacidade de adaptação, bem como aumentar a empregabilidade dos 
trabalhadores e gerir a sua mobilidade interna e externa. 

3. Para tal, as empresas devem reconhecer o direito que assiste a cada trabalhador de 
beneficiar de formação adequada. Os trabalhadores devem reconhecer que a educação e a 
aprendizagem ao longo da vida são necessárias para aumentar a sua empregabilidade e devem 
aceitar ofertas de formação pertinentes.
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Recomendação n.º 5

Antecipação do emprego e das necessidades em termos de qualificações

1. As empresas devem desenvolver, em cooperação com os representantes dos trabalhadores 
e, se for caso disso, com as autoridades públicas e outros intervenientes relevantes, 
mecanismos de antecipação e de planeamento das futuras necessidades de emprego e de 
qualificações.

2. Com essa finalidade, as empresas devem estabelecer, em cooperação com os representantes 
dos trabalhadores e com outros intervenientes relevantes:

a) Mecanismos de planeamento a longo prazo das necessidades quantitativas e 
qualitativas em termos de emprego e de qualificações que estejam ligadas às 
estratégias de inovação e de desenvolvimento e que tenham em conta a evolução 
previsível, positiva ou negativa, do emprego e das qualificações;

b) Planos plurianuais de emprego e de desenvolvimento de qualificações que abranjam os 
seguintes domínios:

 apoio à criação de cargos de conselheiros pedagógicos que ajudem os 
trabalhadores a selecionar formações apropriadas;

 realização de avaliações individuais sistemáticas das qualificações com vista à 
criação de planos de formação individuais;

 criação de planos de formação individuais com metas quantitativas;
 definição de um orçamento anual destinado à formação;
 criação de contas de aprendizagem individuais;
 criação de pacotes de formação, se for necessário, em cooperação com agentes 

externos;
 concessão de licenças para a participação em ações de formação;
 adoção de medidas de formação específicas para dar resposta a eventuais 

desenvolvimentos negativos ou problemáticos.

3. Anualmente cada trabalhador tem direito a um determinado número de horas de formação, 
a definir em disposições jurídicas ou em acordos coletivos.  Os trabalhadores apenas poderão 
recusar-se a participar em ações de formação por razões justificadas. 

4. As disposições dos n.ºs 1 e 3, sobre os procedimentos a adotar para a antecipação e o 
planeamento das futuras necessidades em termos de emprego e de qualificações, não são 
aplicáveis a empresas e a trabalhadores abrangidos por acordos concluídos com as partes 
interessadas e ao nível relevante.

5. As empresas dependentes devem ser informadas dos mecanismos e dos planos previstos no 
n.º 2. Os trabalhadores dessas empresas devem ser abrangidos por esses mecanismos e planos, 
mediante pedido da empresa dependente justificado com o facto de esses mecanismos e 
planos serem necessários ou úteis à sua própria adaptação e desenvolvimento.

SECÇÃO III
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PREPARAÇÃO E GESTÃO DOS PROCESSOS DE REESTRUTURAÇÃO

Recomendação n.º 6

Preparação preliminar

1. Exceto em circunstâncias em que a reestruturação seja desencadeada por situações 
imprevistas ou repentinas, qualquer operação de reestruturação deve ser precedida de 
preparação adequada com todas as partes interessadas, a fim de evitar ou de atenuar o seu 
impacto económico, social e local.

2. Essa preparação deve ser realizada o mais cedo possível e deve começar assim que seja 
considerada a necessidade de reestruturação. Deve ser efetuada dentro de um prazo que 
permita adotar medidas, que possibilitem evitar ou reduzir ao mínimo o seu impacto 
económico, social e local, salvo em circunstâncias excecionais como as mencionadas no n.º 1.  

Recomendação n.º 7

Informação e consulta a respeito de decisões comerciais

1. Qualquer operação de reestruturação deve ser objeto de uma explicação e de uma 
justificação prévias a todas as partes interessadas, com base em metas e exigências 
estratégicas a longo prazo ou em condicionalismos a curto prazo.

2. O diálogo previsto no n.º 1 deve incluir uma justificação das medidas consideradas para 
alcançar os objetivos definidos e de outras opções possíveis, tendo em conta os interesses 
envolvidos. 

3. As empresas devem, desde o início, informar as autoridades públicas ao nível relevante, 
nomeadamente a nível local, e envolvê-las na preparação do processo de reestruturação. 

4. Os agentes económicos locais, designadamente empresas e respetivos trabalhadores em 
situação de dependência relativamente a uma empresa em processo de reestruturação devem 
igualmente ser informados , desde o início, e ter uma participação ativa no processo.

Recomendação n.º 8

Minimização dos custos sociais internos através de um plano social

1. Quando for necessário efetuar uma reestruturação devido à necessidade de as empresas 
preservarem a sua competitividade e prosperidade a longo prazo, as empresas devem 
considerar os despedimentos apenas como último recurso e somente após terem considerado 
todas as opções alternativas possíveis e terem identificado e, eventualmente, aplicado medidas 
de apoio.

2. Em particular, as empresas devem considerar as seguintes opções como alternativas aos 
despedimentos:
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(a) ajustamento das medidas previstas ao longo do tempo;
(b) redução da intensificação do trabalho;
(c) redução ou reorganização dos horários de trabalho;
(d) renegociação das condições de trabalho;
(e) reafetação interna ou externa;
(f) internalização de atividades externas;
(g) negociação de partidas;
(h) partidas naturais. 

3. Quando não for possível evitar os despedimentos ou quando forem incluídos no pacote a 
aplicar no contexto de opções alternativas, as empresas devem prever medidas que visem 
aumentar a empregabilidade dos trabalhadores interessados e ajudá-los a reentrar no mercado 
de trabalho o mais rapidamente possível.

Recomendação n.º 9

Acordos sobre a gestão dos processos de reestruturação

As disposições das Recomendações n.ºs 5 e 6 não são aplicáveis a empresas e a trabalhadores 
abrangidos por acordos concluídos ao nível relevante e com as partes interessadas, sobre os 
procedimentos e os mecanismos a adotar para a preparação, gestão com responsabilidade 
social e minimização dos custos sociais internos das operações de reestruturação.

Recomendação n.º 10

Minimização do impacto externo económico e social

1. Quando uma operação de reestruturação produza efeitos importantes a nível local, as 
empresas devem procurar desenvolver complementaridades e sinergias entre a sua ação 
preparatória e as ações de todos os outros agentes com vista a maximizar as oportunidades de 
reinserção no mercado de trabalho dos trabalhadores em risco de serem despedidos, a fim de 
encorajar a reconversão económica e social e de desenvolver novas atividades económicas 
que gerem emprego.

2. As medidas referidas na Recomendação n.º 7 devem abranger, tanto quanto possível, os 
trabalhadores de empresas dependentes, nomeadamente por motivos de subcontratação ou de 
contratos de fornecimento. As empresas dependentes e respetivos trabalhadores devem, em 
todo o caso, ser informados dessas medidas, desde que essa informação seja necessária ou útil 
à sua própria adaptação e à gestão dos processos de reestruturação nessas empresas.

SECÇÃO IV

MEDIDAS DE APOIO PÚBLICO

Recomendação n.º 11

Apoio público



PE489.678v02-00 14/16 PR\904892PT.doc

PT

1. As autoridades públicas aos diferentes níveis devem intervir na capacidade de antecipação 
e de gestão através:

a) da promoção da coordenação do trabalho dos agentes externos com o trabalho 
desenvolvido nas empresas;

b) do apoio à antecipação de processos e de operações de reestruturação específicas com 
vista a atenuar o seu impacto económico e social.

2. As autoridades públicas devem monitorizar os mecanismos de planeamento a longo prazo e 
os planos plurianuais em matéria de necessidades de emprego e de qualificações 
desenvolvidos nas empresas.

3. Em regiões afetadas por mudanças estruturais, as autoridades públicas devem:

a) criar organismos permanentes, redes ou observatórios que monitorizem o processo de 
mudança;

b) promover pactos territoriais de emprego que fomentem a criação de emprego e a 
adaptação; 

c) promover ou criar mecanismos que facilitem a transição entre empregos;

d) realizar ações de formação que beneficiem as pequenas e as médias empresas e 
respetivos trabalhadores e apoiar o diálogo e a cooperação entre estas empresas e 
empresas de maior dimensão;

e) promover o emprego a nível regional e a reconversão económica e social.

Recomendação n.º 12

Apoio financeiro

1. Sem prejuízo das obrigações das empresas resultantes de legislação ou práticas nacionais, 
as autoridades públicas devem cofinanciar medidas de empregabilidade que apoiem os
trabalhadores das empresas em processo de reestruturação, na medida em que esse apoio seja 
necessário ou adequado para lhes permitir uma reinserção rápida no mercado de trabalho.

2. De acordo com as regras aplicáveis, os Fundos da União Europeia, nomeadamente o 
FEDER, o FSE e o FEG, podem ser utilizados para apoiar uma ação integrada de antecipação 
e preparação da reestruturação, bem como para ajudar os trabalhadores a adaptar-se à 
mudança para efeitos dos n.ºs 1 e 2.

Recomendação n.º 13

Designação das autoridades públicas relevantes
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Os Estados-Membros devem designar autoridades públicas, a nível nacional, regional ou 
local, que sejam responsáveis para efeitos da presente diretiva.

SECÇÃO V

SEGUIMENTO, AVALIAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS PROCESSOS DE 
REESTRUTURAÇÃO

Recomendação n.º 14

Seguimento, avaliação e comunicação

1. As empresas devem monitorizar, de forma permanente e em cooperação com organismos e 
autoridades externos, a saúde psicossocial dos trabalhadores afetados por processos de 
reestruturação, quer tenham sido despedidos, quer permaneçam na empresa.

2. As empresas devem criar ferramentas para avaliar e comunicar regularmente as suas 
práticas de reestruturação, em cooperação com os representantes dos trabalhadores e com as 
organizações externas envolvidas nesse processo.

SECÇÃO VI

OUTRAS DISPOSIÇÕES

Recomendação n.º 15

Informações confidenciais

1. Os Estados-Membros devem assegurar que os representantes dos trabalhadores e 
outras pessoas a quem tenham sido expressamente prestadas informações em resultado da 
presente diretiva não sejam autorizados a partilhá-las caso lhes tenham sido fornecidas a 
título confidencial. 

2. Cada Estado-Membro deve garantir que, em casos específicos sob reserva das 
condições e restrições impostas pela legislação nacional, as empresas não sejam 
obrigadas a transmitir informações quando a sua natureza, de acordo com critérios 
objetivos, possa ser nociva ou prejudicar gravemente o seu funcionamento.

Um Estado-Membro pode subordinar esta dispensa a uma autorização administrativa ou 
judicial prévia.

Recomendação n.º 16

Conformidade com a diretiva

1. Os Estados-Membros devem tomar as medidas adequadas em caso de 
não-cumprimento do disposto na presente diretiva; devem, nomeadamente, assegurar a 
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existência de processos administrativos ou judiciais que permitam cumprir as obrigações 
decorrentes da presente diretiva.

2. Os Estados-Membros devem garantir que, em caso de não-cumprimento do disposto 
na presente diretiva por parte das empresas, estas não beneficiem de qualquer 
financiamento do orçamento da União Europeia no período de cinco anos subsequente a 
uma decisão judicial que reconheça essa lacuna.

3. Os Estados-Membros não devem permitir que essas empresas beneficiem de apoio 
público dos respetivos orçamentos nacionais durante um período de tempo igual ao 
referido no n.º 2.

4. Sem prejuízo dos n.ºs 2 e 3, não devem existir impedimentos à utilização de fundos do 
orçamento geral da União Europeia e dos orçamentos nacionais em benefício direto dos 
trabalhadores das empresas referidas nesses números.


