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COMUNICAÇÃO À COMISSÃO 

relativa à candidatura «EGF/2009/016 LT/Fabricação de mobiliário » 
apresentada pela Lituânia a uma contribuição financeira do 

Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização 

A Lituânia apresentou a candidatura «EGF/2009/016 LT/Fabrico de móveis» a uma 
contribuição financeira do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (de seguida 
designado por «FEG»), na sequência de despedimentos em empresas da divisão 31 
(«fabricação de mobiliário e de colchões») da NACE Rev. 21 na Lituânia, uma região de nível 
NUTS II (LT00). 

1. A Comissão recebeu a candidatura das autoridades lituanas em 23 Setembro 2009 e 
informações adicionais em 16 de Outubro de 2009. 

2. A candidatura cumpre os critérios de intervenção do FEG definidos no artigo 2.º, 
alínea b), do Regulamento (CE) n.º 1927/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, que institui o Fundo Europeu de Ajustamento 
à Globalização2, e foi apresentada no prazo de 10 semanas referido no artigo 5.º 
desse regulamento. 

SÍNTESE E ANÁLISE DA CANDIDATURA 

a) Análise da ligação entre os despedimentos e a crise financeira e económica 

3. A candidatura diz respeito a 1 469 despedimentos no sector da fabricação de 
mobiliário no período de referência de nove meses entre 16 de Outubro de 2008 e 15 
de Julho de 2009.  

4. A fim de estabelecer a ligação entre os despedimentos e a crise económica e 
financeira mundial, a Lituânia argumenta que esta teve repercussões graves nas 
despesas de consumo na Lituânia e nos mercados de exportação desta indústria, 
tendo também induzido uma drástica diminuição do acesso a créditos financeiros por 
parte deste sector. Em resultado, registou-se uma queda do volume da produção de 
mobiliário na Lituânia em cada um dos trimestres do período de referência 
especificado no n.º 3, comparativamente ao trimestre anterior: -5,90% em 2008 Q4, -
17,33% em 2009 Q1 e -7,23% em 2009 Q2, daí resultando os despedimentos em 
causa. 

Em 2008, a indústria do mobiliário na Lituânia exportou mais de 50% da sua 
produção, mas as exportações diminuíram 20,1% em termos de valor na primeira 
metade de 2009. 

                                                 
1 Regulamento (CE) n.º 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de Dezembro de 2006 

que estabelece a nomenclatura estatística das actividades económicas NACE Revisão 2 e que altera o 
Regulamento (CEE) n.º 3037/90 do Conselho, assim como certos regulamentos CE relativos a domínios 
estatísticos específicos. 

2 JO L 48 de 22.2.2008, p. 82. 
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O abrandamento da actividade de construção, tanto na Lituânia como um pouco por 
toda a parte, repercutiu-se negativamente no mercado do mobiliário. Uma vez que o 
sector da construção na UE foi directamente afectado pela diminuição do 
investimento residencial e comercial causado pela crise financeira, a redução nas 
vendas de mobiliário pode claramente ser considerada uma consequência indirecta 
dessa mesma crise.  
 
Estas quebras drásticas na produção são coerentes com tendências registadas noutros 
países da UE, onde a fabricação de mobiliário sofreu cortes superiores a 19,6% no 
primeiro trimestre de 2009 e 18,2% em Abril de 2009, comparativamente aos 
períodos correspondentes do ano anterior3. 

5. Em conclusão, no entender dos serviços da Comissão, é possível, nos termos dos 
artigos 1.º e 2.º do Regulamento (CE) n.º 1927/2006, estabelecer uma relação entre 
os 1 469 despedimentos no sector da fabricação de mobiliário e a crise económica e 
financeira, que resultou numa drástica redução das vendas de mobiliário na Lituânia 
e respectivos mercados de exportação. 

b) Prova do número de despedimentos e cumprimento dos critérios do artigo 2.º, 
alínea b) 

6. A Lituânia apresentou a candidatura ao abrigo dos critérios de intervenção previstos 
no artigo 2.º, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 1927/2006, que subordinam a 
intervenção à ocorrência de pelo menos 500 despedimentos, num período de 
referência de nove meses, numa divisão da NACE Rev. 2, numa região ou em duas 
regiões contíguas ao nível NUTS II.  

7. A candidatura diz respeito a 1 469 despedimentos em 49 empresas, todas da divisão 
31 (fabricação de mobiliário e de colchões) da NACE Rev. 2, no período entre 16 de 
Outubro de 2008 e 15 de Julho de 2009. Todos estes despedimentos foram 
calculados segundo os termos do artigo 2.º, segundo parágrafo, segundo travessão, 
do Regulamento (CE) n.º 1927/2006, isto é, a partir da data do termo de facto do 
contrato de trabalho antes de este ter expirado.  

8. O território da Lituânia constitui uma única região de nível NUTS II (LT00). 

9. No entender dos serviços da Comissão, todos os 1 469 despedimentos na divisão 31 
(fabricação de mobiliário e de colchões) da NACE Rev. 2 na Lituânia durante o 
período de referência cumprem os critérios definidos no artigo 2.º, alínea b), do 
Regulamento (CE) n.º 1927/2006. 

c) Explicação da natureza imprevista desses despedimentos 

10. A rapidez e a gravidade da crise económica mundial não foram previstas, nem pelas 
empresas nem pelos governos. No terceiro trimestre de 2008, a produção de 
mobiliário na Lituânia estava ainda em expansão. A natureza da recessão no que 
respeita ao sector transformador, marcada por importantes reduções dos stocks e uma 

                                                 
3 «Impact of the economic crisis on key sectors of the EU – the case of the manufacturing and 

construction industries», actualização de Junho de 2009. Publicado pela DG Empresa e Indústria, 29 de 
Junho de 2009. 
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rápida diminuição das encomendas, não encontra paralelo num passado recente. Os 
despedimentos no sector da fabricação de mobiliário não podiam, pois, ter sido 
previstos ou facilmente evitados. 

d) Identificação das empresas que procederam aos despedimentos, dos fornecedores 
ou produtores a jusante, dos sectores e das categorias dos trabalhadores em questão 

11. A candidatura «EGF/2009/016 LT/Fabricação de mobiliário» diz respeito a um total 
de 1 469 despedimentos nas 49 empresas que se seguem: 

AB Balticsofa 57 UAB Malina dizainas 2
AB DILIKAS 253 UAB Medzio idejos 4
AB Venta 34 UAB Mevilanas 14
AB Vilniaus baldai 2 UAB Nabukas 7
IĮ Dalduva 2 UAB Narbutas ir ko 196
UAB Akai 6 UAB NB baldai 16
UAB Alantas 29 UAB Orange sofa 16
UAB Architektura ir dizainas 7 UAB Paina ir ko 7
UAB Auriksa 5 UAB Plunges baldai 23
UAB Baldista 6 UAB Polikora 16
UAB Baldistra 85 UAB Rastenis 4
UAB Baltfora  137 UAB RISVE & Co 13
UAB Baltic sofá 25 UAB Rivaka 7
UAB Baltijos marmuras 4 UAB Saikirta 25
UAB Emira 5 UAB Sendvario baldai 16
UAB Europlius 4 UAB Sofa Brands 79
UAB GDBS 17 UAB Softimus 35
UAB Ginsta 28 UAB TP idejos 26
UAB Gojaus baldai 10 UAB TRIVILITA-INTERSCALIT 2
UAB Inwood 11 UAB Vibaltpega 4
UAB Jures ązuolas 17 UAB Videlena 71
UAB Kriolis 6 UAB Virbalio baldai 33
UAB LB baldai 5 UAB Zbiga 25
UAB Limenta 17 UAB Zeimių baldai 54
UAB Luonato ranga 2  

 

12. Dos 1 469 trabalhadores despedidos, 636 são potenciais beneficiários de assistência. 
Destes, 44 % são homens e 56 % são mulheres. 79% pertencem ao grupo etário 25-
54 anos, 13 % ao grupo etário 55-64 anos e 8 % têm idades inferiores a 25 anos. 
Nenhum dos trabalhadores despedidos tem mais de 65 anos. Em termos de 
categorias4, 29 trabalhadores (4,6% dos que podem receber assistência) pertencem à 
categoria «quadros superiores»; 27 (4,2 %) pertencem à categoria «especialistas de 
profissões intelectuais e científicas»; 43 (6,8 %) pertencem à categoria «técnicos e 
profissionais de nível intermédio»; 13 (2 %) pertencem à categoria «pessoal 

                                                 
4 Segundo a Classificação Internacional de Profissões (ISCO) ISCO-08, classificação da OIT adoptada 

em Dezembro de 2007. 
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administrativo e similares»; 8 (1 %) pertencem à categoria «pessoal dos serviços e 
vendedores»; 10 (1,6 %) pertencem à categoria «agricultores e trabalhadores 
qualificados da agricultura e pescas»; 352 (55,3 %) pertencem à categoria «operários, 
artífices e trabalhadores similares»; 62 (9,7 %) pertencem à categoria «operadores de 
instalações e máquinas e trabalhadores da montagem»; e 92 (14,5 %) pertencem à 
categoria «trabalhadores não qualificados». 24 dos trabalhadores potenciais 
beneficiários de assistência têm um problema de saúde crónico ou são portadores de 
uma deficiência. Todos os trabalhadores despedidos e todos os trabalhadores 
potenciais beneficiários são cidadãos da UE. 

e) Descrição da região afectada e das suas autoridades e outros interessados 

13. Todo o território da Lituânia é afectado pelos despedimentos no sector da fabricação 
de mobiliário, ainda que este se situe sobretudo em zonas rurais. 

Entre os principais interessados contam-se o serviço público de emprego, os serviços 
de emprego locais, as municipalidades, os parceiros sociais, centros de formação, a 
Câmara de Comércio, o sistema de segurança social e a inspecção do trabalho. 

f) Impacto esperado dos despedimentos no emprego local, regional ou nacional 

14. Na candidatura, as autoridades lituanas argumentam que, uma vez que o sector da 
fabricação de mobiliário se situa sobretudo em zonas rurais com níveis de 
desemprego superiores à média nacional, os despedimentos irão exacerbar os 
problemas do mercado de trabalho já vividos nessas zonas. A nível nacional, o 
desemprego tem vindo a aumentar drasticamente desde o início da crise económica e 
financeira, que assumiu na Lituânia contornos de recessão grave. O PIB registou 
contracções nos três trimestres abrangidos pelo período de referência da candidatura 
(2008 Q4, 2009 Q1 e Q2). As estatísticas do Eurostat mostram que, na Lituânia, o 
PIB no segundo trimestre de 2009 foi 20,2% mais baixo do que no ano anterior.
  
 
Os despedimentos no sector da fabricação de mobiliário, que ascendem a cerca de 
0,1% do total dos trabalhadores por conta de outrem e aproximadamente 10% de 
todos os trabalhadores do sector no início da crise, vêm agravar uma situação que 
está já a causar enormes dificuldades de ordem orçamental e social na Lituânia. 

15. Em conclusão, pode considerar-se que, nestas circunstâncias, os despedimentos têm 
um impacto negativo nas economias nacional e local descritas. 

g) Pacote coordenado de serviços personalizados a financiar e uma repartição dos 
custos previstos, incluindo a sua complementaridade com as acções financiadas pelos 
Fundos Estruturais 

16. O pacote de medidas personalizadas proposto na candidatura inclui dez acções 
distintas, para além da assistência técnica necessária à aplicação do pacote. As dez 
acções, que se conjugam para formar um pacote coordenado de serviços 
personalizados destinados a reinserir os trabalhadores no mercado laboral, são: 

– Acções de formação e reconversão - a ministrar aos trabalhadores para cujas 
competências não há procura no mercado de trabalho. Esta formação será 
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orientada para dotar esses trabalhadores das competências necessárias. As acções 
terão uma duração média de cinco meses, prevendo-se que delas venham a 
beneficiar 150 trabalhadores. 

– Assistência à recolocação - a proporcionar na forma de apoios ao emprego em 
conformidade com a legislação nacional neste domínio, em três formatos 
diferentes:  
a) aos trabalhadores com desvantagens particulares ou com mais de 50 anos de 
idade serão dados subsídios de emprego para os incentivar a permanecer no 
mercado de trabalho ou a ele regressar. Prevê-se que esta acção beneficie 150 
trabalhadores, tendo a duração de seis a 12 meses;  
b) serão dados apoios à aquisição de competências profissionais a 30 
trabalhadores, permitindo-lhes adquirir novas aptidões directamente no local de 
trabalho; 
c) aos trabalhadores sem competências mas em risco de exclusão do mercado de 
trabalho serão facultadas vagas na função pública por um período máximo de seis 
meses. Prevê-se que 120 trabalhadores venham a beneficiar desta acção. 

– Subsídios de formação - a conceder aos trabalhadores despedidos que participem 
em acções de formação e reconversão (tal como descritas anteriormente). Um 
subsídio adicional permitirá aos trabalhadores deslocarem-se aos locais de 
formação. 150 trabalhadores beneficiarão deste apoio, que se prevê venha a ter 
uma duração média de cinco meses.  

– Promoção do empreendedorismo – duas medidas idênticas, que diferem 
essencialmente no carácter mais ou menos intensivo, destinadas aos trabalhadores 
despedidos que estabeleçam empresas próprias.  
Em ambas as medidas, os trabalhadores poderão receber compensações por acções 
de formação ou consultoria relacionadas com a criação ou a organização de 
empresas, bem como pelos custos envolvidos no registo enquanto trabalhadores 
por conta própria, na segurança social, na aquisição de máquinas, equipamentos e 
instrumentos necessários no local de trabalho.  
No caso da primeira medida, e no quadro da legislação nacional, o apoio total a 
acções de empreendedorismo não pode exceder 15 vezes o salário mínimo 
nacional. Prevê-se que 45 trabalhadores venham a beneficiar desta acção.  
Outros 10 trabalhadores beneficiarão de uma medida de incentivo ao 
empreendedorismo mais intensiva com base na regulamentação nacional em 
matéria de apoio ao emprego. O limite máximo da assistência neste caso é mais 
elevado. 

– Subsídios de mobilidade - a fim de facilitar a mobilidade geográfica e permitir aos 
trabalhadores despedidos procurar novos postos de trabalho fora das respectivas 
áreas de residência, esta medida contribuirá para suportar as despesas de 
deslocação de cerca de 10 trabalhadores num período máximo de três meses. 

– Incentivos ao emprego - a fim de incentivar os trabalhadores despedidos a aceitar 
novos postos de trabalho o mais rapidamente possível, poderá ser concedido um 
bónus igual a três vezes o salário mínimo aos trabalhadores que aceitem um 
contrato de trabalho permanente ou temporário com uma duração mínima de seis 
meses, no prazo de dois meses após o seu registo no serviço local de emprego. 
Prevê-se que 30 trabalhadores venham a beneficiar desta acção. 
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– Ajuda financeira temporária, destinada a motivar os trabalhadores despedidos a 
aceitar novos empregos com salários inferiores aos que auferiam anteriormente, 
será dada aos trabalhadores que aceitem um novo posto de trabalho com um 
contrato mínimo de seis meses (o contrato pode ser temporário ou permanente). 
Prevê-se que 30 trabalhadores venham a beneficiar desta acção. 

– Subsídios de procura de emprego – os trabalhadores despedidos que activamente 
procurem emprego poderão beneficiar de um apoio equivalente a 15% do salário 
mínimo nacional por um período máximo de três meses. Prevê-se que 550 
trabalhadores venham a beneficiar desta acção. 

– Apoios destinados a cuidados com filhos ou familiares com deficiência – a fim de 
facilitar a reintegração dos trabalhadores despedidos com filhos dependentes (até 
oito anos de idade) ou familiares com deficiência e necessidades de cuidados 
especiais, será dado um subsídio adicional por um período máximo de três meses 
para cobrir as despesas extraordinárias que esses trabalhadores têm de suportar 
para poderem beneficiar de acções de formação ou outras. Prevê-se que 30 
trabalhadores venham a beneficiar desta acção.  
Outros dez trabalhadores beneficiarão de um subsídio para cobrir as despesas com 
filhos dependentes (até oito anos de idade) ou familiares com deficiência e 
necessidades de cuidados especiais por um período máximo de seis meses após 
aceitarem um novo emprego. 

– Apoio à melhoria de qualificações – esta medida beneficiará especificamente 20 
trabalhadores despedidos com qualificações superiores, de modo a adquirirem 
novas competências que facilitem a sua reinserção no mercado de trabalho. 

17. As despesas administrativas, tal como descritas na candidatura, nos termos do artigo 
3.º do Regulamento (CE) n.º 1927/2006, abrangem as actividades de preparação, 
gestão e controlo da candidatura, bem como as acções de informação e publicidade.  

18. Os serviços personalizados que fazem parte dos pacotes coordenados apresentados 
na candidatura pelas autoridades lituanas são medidas activas centradas no mercado 
de trabalho elegíveis nos termos do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1927/2006. 

As autoridades lituanas prevêem que os custos totais destes serviços correspondam a 
947 295 euros e as despesas administrativas a 71 302 euros (= 7 % do montante 
total). O pedido total de participação do FEG ascende a 662 088 euros (65 % dos 
custos totais).  
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Acções Estimativa 
do número 

de 
trabalhador

es 
beneficiários 

Estimativa do 
custo por 

trabalhador 
beneficiário 
(em euros) 

Custo total 
(FEG e co-

financiament
o nacional) 
(em euros) 

Serviços personalizados (artigo 3.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (CE) n.º 
1927/2006) 

Formação e reconversão 150 870 130 500

Assistência à recolocação 300 980.50 294 150

Subsídios de formação 150 900 135 000

Promoção do empreendedorismo 
(básico) 

45 3 475 156 375

Promoção do empreendedorismo 
(intensivo) 

10 8 690 86 900

Subsídios de mobilidade 10 210 2 100

Incentivos ao emprego 30 690 20 700

Ajuda financeira temporária 30 690 20 700

Subsídios de procura de emprego 550 100 55 000

Apoios destinadas a cuidados com 
filhos e familiares com deficiência 
(durante acções de formação) 

30 139 4 170

Apoios destinados a cuidados com 
filhos e familiares incapacitados (no 
exercício de um emprego) 

10 1 390 13 900

Apoio à melhoria de qualificações 20 1 390 27 800

Subtotal dos serviços personalizados   947 295

Apoio técnico para a realização das acções do FEG (artigo 3.º, terceiro parágrafo, do 
Regulamento (CE) n.º 1927/2006 

Acções preparatórias   2 500

Gestão   62 902

Informação e publicidade   2 500

Actividades de controlo   3 400
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Subtotal das despesas administrativas   71 302

CUSTOS TOTAIS ESTIMADOS   1 018 597

Contribuição FEG (65% do custo total)   662 088

19. No que respeita à complementaridade com acções financiadas pelos Fundos 
Estruturais, a Lituânia confirma que as medidas anteriormente descritas são 
complementares. A assistência do FEG será directamente orientada para mitigar as 
consequências dos numerosos despedimentos associados à globalização, enquanto os 
apoios do Fundo Social Europeu (FSE) estão programados e serão utilizados para 
financiar medidas activas centradas no mercado de trabalho no período de 
programação 2007-2013. O apoio do FSE é plurianual e inadequado para dar uma 
resposta rápida aos choques inesperados no mercado de trabalho, o que o distingue 
do FEG.  

h) Datas em que se iniciou ou se tenciona dar início às prestações de serviços 
personalizados aos trabalhadores atingidos 

20. A Lituânia deu início, em 1 de Outubro de 2009, à prestação de serviços 
personalizados aos trabalhadores afectados incluídos nos pacotes coordenados 
propostos para co-financiamento do FEG. 

Esta data representa, pois, o início dos períodos de elegibilidade para qualquer 
assistência que possa vir a ser concedida ao abrigo do FEG. 

i) Procedimentos seguidos para a consulta dos parceiros sociais 

21. As autoridades lituanas confirmaram que o pacote de medidas foi concebido de pleno 
acordo com os parceiros sociais e que todas as medidas nele incluídas têm o apoio 
destes últimos. 

22. As autoridades lituanas confirmaram o cumprimento dos requisitos definidos na 
legislação nacional e da UE em matéria de despedimentos colectivos. 

j) Informação relativa a acções obrigatórias por força da legislação nacional ou de 
convenções colectivas 

23. No que diz respeito ao preenchimento dos critérios previstos no artigo 6.º do 
Regulamento (CE) n.º 1927/2006, a candidatura forneceu os seguintes elementos: 

• As autoridades lituanas confirmaram que a contribuição financeira do FEG não 
substitui as medidas que são da responsabilidade das empresas por força da 
legislação nacional ou de convenções colectivas. 

• As autoridades lituanas demonstraram que as acções visam prestar assistência a 
trabalhadores individuais e não serão utilizadas para reestruturar empresas ou 
sectores. 

• As autoridades lituanas confirmaram que as acções elegíveis referidas nos pontos 
16 a 18 supra não beneficiam de assistência ao abrigo de outros instrumentos 
financeiros da UE. 
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24. k) Sistemas de gestão e controlo  

A Lituânia comunicou à Comissão que as contribuições financeiras serão geridas e 
controladas pelas mesmas autoridades e organismos encarregados, na Lituânia, da 
aplicação e do controlo do financiamento do Fundo Social Europeu (FSE), 
especificamente a iniciativa comunitária EQUAL. A autoridade de gestão será, no 
entanto, diferente, uma vez que o Serviço Público de Emprego, na dependência do 
Ministério da Segurança Social e do Trabalho, foi a entidade designada para esta 
função, que não desempenhava no quadro da iniciativa comunitária EQUAL.  

l) Conclusão 

25. Em conclusão, pelos motivos anteriormente referidos, propõe-se que seja aceite a 
candidatura «EGF/2009/016 LT/Fabricação de mobiliário» apresentada pela 
Lituânia, relativamente aos despedimentos ocorridos no sector da fabricação de 
mobiliário, uma vez que ficou demonstrado que estes despedimentos resultam 
directamente da crise económica e financeira mundial e induziram graves 
perturbações de ordem económica que afectam o emprego e a economia regional e 
local. Foi proposto um pacote coordenado de serviços personalizados elegíveis, pelo 
que se propõe mobilizar o FEG em resposta à candidatura da Lituânia. 

FINANCIAMENTO 

• O orçamento anual total disponível para o FEG é de 500 milhões de euros. Até agora, 
foram aceites para financiamento em 2009 oito casos, tendo sido propostos à autoridade 
orçamental outros três, num total de 53 039 047 euros.  

• O artigo 12.º, n.º 6, do Regulamento (CE) n.º 1927/2006 afirma que, em 1 de Setembro de 
cada ano, pelo menos 125 milhões de euros devem permanecer disponíveis, a fim de cobrir 
necessidades que possam surgir até ao final do ano. 

• Depois de deduzidos os montantes já aceites e propostos para autorização, fica disponível 
um montante de 446 960 953 euros. Propõe-se que sejam afectados 662 088 euros do FEG 
à candidatura «EGF/2009/016 LT/Fabricação de mobiliário». 

POR CONSEGUINTE, CONVIDA-SE A COMISSÃO A: 

– Concluir que estão cumpridas as condições para uma contribuição do FEG para a 
candidatura «EGF/2009/016 LT/Fabricação de mobiliário» apresentada pela Lituânia; 

– Apresentar à autoridade orçamental uma proposta de autorização de dotações 
correspondentes aos 662 088 euros determinados no ponto 18, bem como um pedido de 
transferência deste montante para a rubrica orçamental 04.0501 (Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização), nos termos do artigo 12.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 
1927/2006; 

– Autorizar a transferência de um montante idêntico em dotações de pagamento da rubrica 
orçamental 04.0217 (Fundo Social Europeu (FSE) - convergência) para a rubrica 
orçamental 04.0501 (Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização). 




