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Entre o Tratado de Roma e o Tratado de Maastricht, os parceiros sociais europeus percorreram o camin-

ho que vai do reconhecimento puro e simples � institucionaliza��o do seu papel.

Entretanto, os parceiros sociais europeus ganharam o direito de assento em v�rias inst�ncias consultivas

europeias, participaram na elabora��o dos projectos de concerta��o e de negocia��o a n�vel comunit�-

rio, de que conv�m sublinhar os Pareceres Comuns elaborados no �mbito do Di�logo Social e o Acordo

de 31 de Outubro de 1991 sobre o futuro da pol�tica social comunit�ria, incluido no Protocolo anexo ao

Tratado da Uni�o (T.U.).

Os actores deste di�logo reconhecidos pela Comiss�o Europeia s�o: a Uni�o das Confedera��es da

Ind�stria e dos Empregadores da Europa (UNICE), o Centro Europeu das Empresas de Participa��o

P�blica (CEEP) e a Confedera��o Europeia dos Sindicatos (CES).

INSTåNCIAS CONSULTIVAS EUROPEIAS

O Comit� Econ�mico e Social, criado pelo Tratado de Roma, � a inst�ncia mais antiga onde participam os

representantes dos empregadores, dos trabalhadores e do grupo dos interesses diversos dos Estados-mem-

bros. Indicados pelos seus governos, esses representantes t�m assento a t�tulo individual e devem dar o seu

parecer sobre as propostas enviadas pela Comiss�o Europeia ao Conselho de Ministros. Desde 1992, o

Comit� Econ�mico e Social disp�e de um direito de iniciativa.

As organiza��es patronais e sindicais participam em organismos especializadas como o Centro Europeu para o

Desenvolvimento da Forma��o Profissional (CEDEFOP) e a Funda��o Europeia para a Melhoria das Condi��es

de Vida e de Trabalho (Funda��o Dublin), no Comit� do Programa comunit�rio Leonardo da Vinci e em seis

comit�s consultivos interprofissionais, de que os mais importantes, no que respeita � forma��o profissional, s�o

o Comit� do Fundo Social Europeu e o Comit� Consultivo para a Forma��o Profissional.

Uma outra inst�ncia importante de participa��o � o Comit� Permanente para o Emprego que re�ne repre-

sentantes da Comiss�o dos Minist�rios dos Assuntos Sociais e dos parceiros sociais.

DIçLOGO SOCIAL EUROPEU

O di�logo social europeu foi lan�ado em 1985 em Val Duchesse pelo Presidente da Comiss�o que se reu-

niu com os representantes de UNICE, CEEP e CES para analisar a pol�tica econ�mica e social da CEE e

tentar desbloquear o impasse resultante da aus�ncia de unanimidade Ð que era exigida para decidir no

dom�nio social Ð no contexto do Conselho de Ministros.

O Acto ònico Europeu legitimou esse processo, atribuindo � Comiss�o o papel de apoiar o desenvolvi-

mento do di�logo entre os parceiros sociais.

O processo do di�logo social permitiu o debate sobre um certo n�mero de mat�rias e, ap�s a reuni�o no

Palais d'Egmont em Janeiro de 1989, conduziu � cria��o de um "grupo de pilotagem" encarregado de ani-

mar um di�logo permanente e definir o mandato e a composi��o dos grupos de trabalho a constituir sob a

sua responsabilidade.

Na sequ�ncia dessas decis�es, foram criados os grupos que se ir�o ocupar da educa��o e da forma��o, das
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perspectivas de um mercado europeu do trabalho e do emprego e pol�ticas estruturais.

Em 1991, foi constitu�do um "grupo ad hoc", com vista � prepara��o da Confer�ncia Intergovernamental

sobre a Uni�o Pol�tica e a reforma dos tratados. No quadro desse grupo foi preparado o acordo de 31 de

Outubro de 1991 que compreende uma proposta de revis�o dos artigos do Tratado que incidem sobre a

pol�tica social a n�vel europeu e que foi largamente seguido no Protocolo social anexo ao Tratado de

Maastricht.

Ap�s a assinatura do Tratado de Maastricht, o grupo de pilotagem do di�logo social deu origem ao Comit�

do di�logo social, tendo sido criados tr�s grupos de trabalho: o primeiro ocupa-se das quest�es macro-

econ�micas; um segundo grupo � respons�vel pelo di�logo sobre a educa��o e a forma��o e um terceiro

ocupa-se das quest�es ligadas ao mercado de trabalho.

AQUISI�ÍES DO DIçLOGO SOCIAL

Podem-se distinguir tr�s tipos de aquisi��es do di�logo social: os Pareceres Comuns; o Acordo de 31 de

Outubro de 1991; os resultados do di�logo social sectorial.

Pareceres comuns

At� ao presente, foram aprovados dezassete textos no �mbito do di�logo social: 

uma Declara��o e uma Recomenda��o sobre o funcionamento e os objectivos do di�logo social, cinco

Pareceres Comuns sobre a orienta��o macro-econ�mica da Comunidade, tr�s Pareceres Comuns sobre o

mercado de emprego e sete Pareceres Comuns sobre a educa��o e a forma��o.

Os Pareceres Comuns sobre a educa��o e a forma��o incidem sobre as seguintes mat�rias:

- A forma��o e a motiva��o, a informa��o e consulta (1987);

- A educa��o de base, a forma��o inicial e a forma��o profissional dos adultos (1990);

- A transi��o da escola para a vida adulta e profissional (1990);

- As modalidades suscept�veis de permitir o acesso efectivo e mais amplo poss�vel �forma��o (1991);

- As qualifica��es profissionais e a sua valida��o (1992);

- As mulheres e a forma��o (1993);

- As ac��es futuras da Uni�o Europeia no dom�nio da forma��o profissional e a fun��o dos parceiros

sociais nesse dom�nio (1994);

- A contribui��o da forma��o profissional na luta contra o desemprego e na reinser��o dos desemprega-

dos no mercado de trabalho � luz das orientat��es do Livro Branco (1995).

Acordo de 31 de Outubro de 1991 e Protocolo anexo ao Tratado de Maastricht

O acordo assinado por UNICE, CEEP e CES em 31 de Outubro de 1991 prev� que os acordos celebrados

a n�vel comunit�rio entre os parceiros sociais sejam aplicados segundo os procedimentos e as pr�ticas defi-

nidas pelos parceiros sociais e dos Estados-membros ou em conformidade com o Protocolo social anexo

ao Tratado da Uni�o Europeia (UE), adoptado em Maastricht. 

Negociado entre os doze Estados-membros da UE, este Protocolo envolve ainda apenas 14 dos 15 Estados-

membros.
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Segundo o Protocolo, as compet�ncias da UE s�o divididas em tr�s grupos:

- No que se refere � sa�de e seguran�a, �s condi��es de trabalho, � informa��o e consulta dos trabalha-

dores, � igualdade entre homens e mulheres e � integra��o das pessoas exclu�das do mercado de trabalho,

o Conselho Europeu pode deliberar, em coopera��o com o Parlamento Europeu, por maioria qualificada;

- No que respeita � seguran�a social e � protec��o social dos trabalhadores, �protec��o dos trabalhadores

em caso de rescis�o do contrato de trabalho, �representa��o e defesa colectiva dos trabalhadores e das enti-

dades patronais, incluindo a co-gest�o, �s condi��es de emprego dos nacionais de pa�ses terceiros e �s

contribui��es financeiras destinadas � promo��o e � cria��o de postos de trabalho, o Conselho apenas pode

deliberar medidas por unanimidade, e ap�s consulta do Parlamento Europeu;

- As remunera��es e os direitos de associa��o, de greve e de lock-out s�o exclu�dos das compet�ncias de

decis�o do Conselho.

Embora a forma��o profissional n�o seja directamente mencionada, as liga��es entre a forma��o e os

v�rios dom�nios indicados no Protocolo s�o bem evidentes. 

Por outro lado, o Protocolo social incide sobre os procedimentos de consulta dos parceiros sociais aquan-

do da prepara��o de decis�es pela Comiss�o, assegura uma consulta precoce dos parceiros sociais e per-

mite conceber a via convencional e a via legislativa como vias alternativas de tomada de decis�o e per-

mite ainda a implementa��o das Directivas tanto pela via legislativa como por um acordo entre os parcei-

ros sociais.

Uma primeira aplica��o desta possibilidade consignada no Protocolo � o acordo sobre "cong� parental"

assinadao a 15 de Dezmbro 1995 entre a CES, a UNICE e o CEEP. 

Finalmente, o Protocolo Social permite que o di�logo social entre parceiros sociais conduza, se estes �lti-

mos o desejarem, a rela��es convencionais, incluindo acordos.

Di�logo social sectorial

A n�vel sectorial, os parceiros sociais europeus iniciaram e prosseguem contactos informais de v�rios tipos

num certo n�mero de sectores.

Mas, nalguns sectores, os debates e as formas de di�logo deram origem a resultados mais formais.

Entre estes, deve-se mencionar:

- O Acordo-Quadro CES/CEEP, relativo ao aprofundamento do di�logo social nos sectores dos transportes

ferrovi�rios e da distribui��o de energia nos dom�nios da forma��o e da higiene e seguran�a no local de

trabalho;

- O "Memorando relativo � forma��o no com�rcio de retalho", assinado pela Confedera��o Europeia do

Com�rcio a Retalho (CECD) e pela organiza��o regional europeia da Federa��o internacional dos empre-

gados, t�cnicos e quadros (EURO-FIET), que deu origem a um programa de forma��o destinado aos repre-

sentantes das duas partes, realizado nalguns Estados-membros;

- As "Orienta��es, adoptadas pela FNI e EURO-FIET em 9 de Fevereiro de 1995 no �mbito do di�logo
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social, sobre a forma��o profissional no sector da ind�stria da limpeza", que incidem sobre os objectivos

de ac��o comum dos parceiros sociais com vista � forma��o de base e � forma��o profissional nesse sec-

tor e que admite a necessidade de definir a n�vel europeu uma base m�nima a adaptar depois a n�vel nacio-

nal.
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11 DESENVOLVIMENTO DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE 
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

Desde 1969, o quadro da forma��o profissional � fixado pela lei de forma��o profissional

(Berufsbildungsgesetz, BBiG). Os parceiros sociais desempenham um papel na elabora��o dos programas

e na moderniza��o da forma��o profissional. Enquanto que a forma��o profissional inicial � estritamente

regulamentada, a forma��o profissional cont�nua s� o � em certos sectores.

Diferentemente do ensino escolar e superior, a forma��o profissional cont�nua (FPC) caracteriza-se por

uma organiza��o e um financiamento em grande parte da responsabilidade do sector privado.

O sistema alem�o de forma��o profissional cont�nua permite a cada um dos parceiros sociais intervir no

sistema de FPC. Os empregadores e os sindicatos est�o representados em �rg�os como o Instituto Federal

para a Forma��o Profissional (BIBB) e o Minist�rio Federal do Trabalho (BA).

Os parceiros sociais n�o interv�m indirectamente na regula��o da forma��o profissional cont�nua no seio

da empresa.

O governo federal considera o sistema de FPC como um mercado que deve continuar t�o isento quanto

poss�vel de regulamenta��es governamentais.

Tr�s outros dom�nios de forma��o s�o objecto de disposi��es legais:

- as forma��es conformes aos regulamentos sobre a preven��o, a seguran�a no trabalho e a protec��o do

ambiente;

- a forma��o dos membros do conselho de empresa: segundo a lei constitucional sobre a organiza��o do

trabalho e a co-gest�o, o empregador � obrigado a conceder tempo livre aos membros do conselho de

empresa para lhes permitir seguir as forma��es necess�rias � execu��o da sua fun��o;

- as licen�as individuais de forma��o: em 9 dos 16 L�nder, existem leis relativas �s licen�as de forma��o.

Estas prev�em, em geral, o direito a uma licen�a paga, em m�dia de cinco dias por ano, com as despesas

de forma��o e de transporte a cargo do participante.

O Estado interv�m na base do princ�pio da subsidiariedade, isto �, apenas no caso de as necessidades ultra-

passarem as possibilidades materiais e os meios de um indiv�duo ou de um grupo social.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E A LEGISLA�ÌO

Os parceiros sociais est�o representados nos diversos �rg�os p�blicos e para-p�blicos respons�veis pela

elabora��o dos programas e a planifica��o da forma��o 

profissional para grupos espec�ficos, especialmente as pessoas � procura de emprego, o que representa

uma fraca parte do leque das actividades em mat�ria de forma��o cont�nua.

Eles participam igualmente nas comiss�es de forma��o profissional das c�maras profissionais e associa-

��es corporativas, que t�m por fun��o defender os interesses das empresas.

Por outro lado, eles s�o aut�nomos no campo das negocia��es colectivas em que o Estado n�o interv�m.

Em mat�ria de financiamento, a maior parte da forma��o cont�nua est� a cargo das empresas, do Instituto

Federal e do Estado. A forma��o das pessoas � procura de emprego � assumida pelo Instituto Federal em

1/5 do seu custo total.

A ac��o do Minist�rio Federal do Trabalho (Bundesanstalt f�r Arbeit), financiada pelas cotiza��es do sub-

s�dio de desemprego, dirige-se a dois tipos de pessoas: as que perderam o emprego e aquelas cujo empre-
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go est� em perigo. Os fundos utilizados s�o os do subsidia de desemprego, alimentados por cotiza��es

patronais e dos trabalhadores, e uma contribui��o financeira do candidato � forma��o. Os trabalhadores

em actividade s�o, no entanto, apenas uma pequena minoria a beneficiar do apoio do Bundesanstalt f�r

Arbeit, nomeadamente em per�odo de recess�o quando a categoria priorit�ria dos desempregados esgota

de per si os recursos financeiros da institui��o.

Os parceiros sociais desempenham um papel importante em mat�ria de forma��o profissional. Na lei fede-

ral relativa � forma��o profissional cont�nua, foram tomadas disposi��es regulamentares especiais em

favor das "Fortbildungsberufe" (forma��es qualificantes): o Minist�rio da Educa��o e, a n�vel regional, as

c�maras de com�rcio podem criar certificados para qualifica��es especializadas. Os parceiros sociais est�o

implicados na constru��o dessas qualifica��es e desenvolvem, em coopera��o com o Minist�rio da

Educa��o, o conte�do das "Fortbildungsberufe". Existem conflitos entre os parceiros sociais no que

respeita � extens�o dos regulamentos e ao n�vel a que s�o tomados (c�maras de com�rcio ou Minist�rio da

Educa��o).

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E O SISTEMA 
DE FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

A forma��o cont�nua � um tema que n�o aparece nas conven��es colectivas, a n�o ser de forma 

excepcional.

TEMAS E NêVEIS DE DIçLOGO SOCIAL SOBRE
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

A n�vel de ramo

A forma��o profissional cont�nua n�o est�, portanto, no centro da negocia��o de ramo na Alemanha. Mas

notou-se, no decurso dos �ltimos anos, que um n�mero crescente de conven��es colectivas continham dis-

posi��es relativas � forma��o cont�nua.

Foram assinados acordos de empresa fixando, para uma dada empresa, o direito � forma��o e as licen�as

de forma��o dos assalariados.

Esta introdu��o da forma��o cont�nua nas conven��es colectivas � ilustrada, nomeadamente, pelo acordo

a que chegou, ao n�vel do distrito de W�rttemberg norte/norte da regi�o de Baden, o sindicato da meta-

lurgia IG Metall. Esta conven��o colectiva,  que tem por objecto a forma��o cont�nua na empresa, regu-

lamenta o 

estudo parit�rio das necessidades em forma��o cont�nua bem como a planifica��o parit�ria dos programas

de forma��o cont�nua da� decorrentes.

Em certos sectores, os acordos colectivos definem condi��es especiais de implica��o dos Conselhos de

empresa no processo de decis�o relativo � Forma��o Profissional Cont�nua. Assim, os acordos colectivos

dos sectores da metalurgia e artes gr�ficas introduzem princ�pios relativos � elabora��o dos planos de for-

ma��o. A direc��o e o Conselho de empresa definem, uma vez por ano, as necessidades de forma��o; o

Conselho de empresa, por seu lado, identifica as necessidades de forma��o dos assalariados.

No caso de a forma��o, definida no plano anual de forma��o e desenvolvida no programa de forma��o, impli-

car a passagem de um trabalhador para um n�vel superior na grelha de qualifica��o, o empregador deve ajus-
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tar a remunera��o do assalariado � nova qualifica��o adquirida (caso do sector da constru��o). A aplica��o

desses acordos efectua-se a n�vel da empresa, mas encontra dificuldades devido ao facto de os m�todos de ava-

lia��o das necessidades de forma��o dos assalariados n�o serem suficientemente definidos nos acordos.

Paralelamente �s conven��es colectivas que visam de maneira geral a forma��o cont�nua, existem outras que

regulamentam a forma��o cont�nua para certos grupos espec�ficos. Conv�m mencionar, a esse prop�sito, os

acordos de protec��o relativos aos assalariados amea�ados de despedimento imediato na sequ�ncia de medi-

das da racionaliza��o numa empresa.

Conv�m igualmente assinalar o caso especial do sector da constru��o onde os parceiros sociais desempen-

ham um papel em mat�ria de financiamento da forma��o profissional cont�nua.

A conven��o colectiva da Ger�stbaugewerbe (ind�stria de constru��o de arma��es), de 20 de Agosto de

1985, prev� a organiza��o parit�ria a n�vel do ramo de uma caixa social com vista a promover e organizar a

forma��o. Gerida paritariamente, esta Socialkasse f�r Weiterbildung � integralmente financiada pelos empre-

gadores, � raz�o de uma percentagem dada da massa salarial. Esta percentagem definida por conven��es

colectivas espec�ficas j� foi v�rias vezes sujeita a altera��o. Esta caixa funciona, de algum modo, segundo o

princ�pio de uma mutualidade que, para as empresas do ramo, desempenha o papel de subs�dio de seguro for-

ma��o. Para cada trabalhador em forma��o, a caixa toma a cargo o financiamento do sal�rio bruto, assim

como 45% dos encargos sociais da responsabilidade do empregador. A cargo deste �ltimo ficam 55% das

cotiza��es patronais, enquanto que o assalariado, por sua parte, recebe o seu sal�rio na �ntegra.

De notar, igualmente, no sector da qu�mica, o acordo conclu�do pelos parceiros sociais em 21 de Janeiro de

1993 que prev� a institui��o de uma funda��o para a forma��o profissional cont�nua, segundo o princ�pio de

um financiamento e gest�o parit�rios. Esta funda��o, encarregada a n�vel do ramo da an�lise das necessidades

em mat�ria de forma��o e da defini��o dos conte�dos da forma��o, tem igualmente uma miss�o de consel-

ho junto dos empregadores e dos conselhos de empresa.

A n�vel da empresa

A participa��o dos assalariados nas decis�es � regulamentada pela lei sobre os conselhos de empresa

(Betriebsverfassungsgesetz). Os direitos de co-decis�o dos conselhos de empresa s�o relativamente impor-

tantes no dom�nio da forma��o profissional, seja ela inicial (aprendizagem) ou cont�nua.

Os Conselhos de empresa disp�em de um poder consultivo, nomeadamente no tocante �realiza��o da for-

ma��o profissional na empresa, � escolha dos formadores e dos participantes, conservando, em �ltimo

recurso, o empregador o seu poder de decis�o.

OBSERVA�ÍES

Os sindicatos desejam que a forma��o cont�nua seja objecto de uma legisla��o de alcance geral, mas ainda

se n�o chegou a nenhum acordo sobre esse objectivo.
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11 DESENVOLVIMENTO DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE 
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL

A çustria � uma rep�blica com um governo federal e 9 prov�ncias (L�nder).

A economia � caracterizada por um grande n�mero de PME (cerca de 90%), de empresas p�blicas (car-

burantes, electricidade, metalurgia, finan�as e ÒmediaÓ) e estrangeiras, especialmente alem�s.

Ap�s a Guerra, a rep�blica restabelecida promulgou uma nova lei das C�maras Econ�micas, integrando

todas as organiza��es profissionais nas c�maras, que s�o corpora��es p�blicas aut�nomas, e estabelecen-

do c�maras a n�vel federal, por exemplo, a C�mara Econ�mica Federal da çustria.

H� tr�s tipos principais de c�maras: WK : Wirtschaftskammern (econ�micas), Landwirtschaftskammern

(agr�colas) e AK: Arbeiterkammern  (trabalhadores), para al�m de outras c�maras profissionais. A inscri-

��o numa c�mara � obrigat�ria por lei.

Al�m disso, a maioria dos empregadores e dos trabalhadores est�o inscritos voluntariamente nas respecti-

vas organiza��es sectoriais de trabalhadores ou empregadores.

Os trabalhadores dividem-se entre trabalhadores manuais e n�o manuais nos v�rios sectores. Os interesses

gerais dos trabalhadores s�o defendidos pela �GB (�sterreichische Gewerkschaftsbund Ð Confedera��o

dos Sindicatos Austr�acos). 

Os empregadores possuem organiza��es sectoriais ou de ramo, por exemplo, no sector da hotelaria e turis-

mo. A mais importante � a organiza��o para a ind�stria e servi�os relacionados com a ind�stria: V�I

(Vereinigung �sterreichischer Industrieller Ð Uni�o dos Industriais Austr�acos).

A divis�o de tarefas entre as c�maras e os sindicatos/federa��es � complexa, n�o havendo uma divis�o cla-

ramente definida. Ambos os tipos de organiza��es operam a n�vel provincial e federal, implicando tanto a

n�vel federal como de governo provincial, a exist�ncia n�o de dois, mas de quatro parceiros sociais, todos

com direito a ser consultados e a participar nas negocia��es colectivas.

Consequentemente, os parceiros sociais desempenham um importante papel na pol�tica social e de regu-

la��o do mercado de trabalho. A çustria possui um dos sistemas ÇtripartidosÈ mais fortes de toda a UE.

As negocia��es cobrem as quest�es cl�ssicas dos sal�rios e condi��es de trabalho, mas n�o d�o uma �nfa-

se especial �s quest�es de forma��o. Em Abril de 1994, foi criado, ap�s uma reforma importante da gest�o

do mercado de trabalho austr�aco, o AMS ou Arbeitsmarktservice (servi�o do mercado de trabalho). Os

parceiros sociais passaram a ter uma maior influ�ncia em todas as medidas relacionadas com o mercado

de trabalho, tanto a n�vel federal e provincial como local, especialmente em mat�ria de forma��o cont�nua

e de reciclagem.

A forma��o � considerada por ambas as partes como um elemento crucial na pol�tica de mercado de trabalho.

Como novo instrumento Ð embora ainda n�o muito generalizado Ð na pol�tica de reestrutura��o do mer-

cado de trabalho regional, s�o criadas Funda��es do trabalho (Arbeitsstiftungen) nalgumas empresas em

risco em coopera��o com os parceiros sociais a n�vel de empresa e regional, o AMS local e regional e o

governo. Estas Funda��es tratam de quest�es relacionadas com a mudan�a estrutural, desemprego, recon-

vers�o e coloca��es (cfr. tema VI, caso...). 

Os sindicatos e conselhos de empresa (Betriebsr�te) participam na organiza��o, medidas de financiamen-

to e gest�o destas funda��es.

Tanto as C�maras Profissionais (Arbeiterkammern), como os sindicatos e as C�maras Econ�micas

(Wirtschaftskammern) fundaram institui��es: BFI (Beruff�rderungsinstitute Ð Instituto para a promo��o

do trabalho) e WIFI (Wirtschaftsf�rderungsinstitute Ð Institutos para promo��o do com�rcio e ind�stria

para cuidarem dos seus interesses, especialmente em mat�ria de forma��o. WIFI e BFI s�o respons�veis

pela maior porte da forma��o profissional cont�nua na çustria.

Os trabalhadores t�m direito, por lei, a estabelecer conselhos de empresa em empresas com mais de cinco
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empregados. Os conselhos de empresa possuem v�rias compet�ncias em rela��o � forma��o. T�m de ser

informados sobre os planos de forma��o, s�o autorizados a participar no planeamento e implementa��o da

forma��o profissional e da reciclagem na empresa e participam nas negocia��es entre a gest�o e o AMS.

Podem apresentar propostas e exigem ser consultados. Embora a iniciativa seja uma prerrogativa da admi-

nistra��o, os conselhos de empresa t�m um papel participativo bastante activo no que respeita � forma��o

profissional cont�nua.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E A LEGISLA�ÌO

Na çustria, existem liga��es muito fortes entre o Estado e os parceiros sociais, muitas vezes descritas

como neo-corporativistas. Embora o quadro geral das condi��es para os trabalhadores seja estabelecido

por legisla��o (Betriebsverfassungsgesetz), as condi��es mais concretas em mat�ria de condi��es de tra-

balho e remunera��o s�o negociadas atrav�s de acordos colectivos a n�vel nacional e sectorial, com �nfa-

se para o n�vel sectorial.

O di�logo entre parceiros sociais e governo na prepara��o da legisla��o relativa ao mercado de trabalho e

forma��o � efectuado, por exemplo, no Conselho para os Assuntos Econ�micos e Sociais, que � uma esp�-

cie de �rg�o consultivo dos parceiros sociais para o governo a n�vel federal e provincial.

As medidas de financiamento s�o cobertas, em parte, por instrumentos legais federais e, em parte, pro-

vinciais.

A forma��o profissional inicial � regulada por uma lei federal.

A forma��o profissional cont�nua n�o � regulada, sendo essencialmente da responsabilidade dos pr�prios

parceiros sociais.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E O SISTEMA 
DE FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

A çustria possui um sistema de forma��o profissional extremamente bem desenvolvido, com mais de 80%

dos jovens escolhendo um ou outro tipo de forma��o profissional, (cerca de 45% destes jovens inscrevem-

se no sistema de aprendizagem e cerca de 35% no sistema de forma��o em altern�ncia). O sistema de for-

ma��o inicial autriaco fornece uma forte base para a forma��o profissional cont�nua e o aperfei�oamento

profissional.

Existem regulamenta��es relativas a licen�a para fazer exames, mas n�o existe uma licen�a de forma��o

geral.

A maior parte da forma��o profissional cont�nua efectua-se em institui��es, por iniciativa das c�maras de

ambas as partes, e s� recentemente existem forma��es conjuntas, como, por exemplo, no �mbito de AMS.

De qualquer modo, os parceiros sociais exercem uma influ�ncia dominante, orientando a forma��o para

as necessidades da vida activa. A forma��o na empresa � promovida selectivamente como parte do desen-

volvimento estrutural.

Na forma��o profissional cont�nua, existe, em princ�pio, a livre concorr�ncia, atrav�s de uma variedade de

institui��es privadas, mas o mercado � dominado pelos WIFI e BFI em coopera��o com as empresas. Estas

grandes institui��es dos parceiros sociais e um certo n�mero de outras pequenas Ð representando a totali-

dade das institui��es de forma��o e educa��o cont�nua na çustria Ð criaram uma confer�ncia ou f�rum

para a forma��o de adultos: KEB� (Konferenz Erwachsenen Bildung �sterreichs Ð Confer�ncia para a

Forma��o de Adultos na çustria) para influenciar o governo. Tamb�m existem f�runs KEB� provinciais.

As escolas para trabalhadores, reconhecidas pelo Estado (sobretudo Meisterschulen e Werkmeisterschulen,
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para al�m de uma vasta rede de escolas em todas as regi�es para pessoas que desejam obter qualifica��es

formais), s�o tamb�m membros do F�rum.

Existem, nalgumas prov�ncias, iniciativas provinciais dos governos regionais em coopera��o com os par-

ceiros sociais regionais com vista a promover a forma��o - por exemplo, Ober�sterreich, onde � propor-

cionado um cr�dito de forma��o pessoal (Bildungskonto) pelo governo - e ligadas a institui��es membros

de KEB�. (cfr. tema IX, caso 3).

TEMAS E NêVEIS DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE A FORMA�ÌO 
PROFISSIONAL CONTêNUA

Existe entre os parceiros sociais um entendimento b�sico quanto � import�ncia da forma��o cont�nua, mas

n�o necessariamente um acordo sobre os meios e m�todos para a mesma.

Um objectivo tanto de �GB como dos sindicatos sectoriais � que as quest�es de 

forma��o (direito � forma��o e medidas de licen�a de forma��o) sejam incorporadas nas conven��es

colectivas, que at� agora s� excepcionalmente cobrem quest�es de forma��o. Os empregadores preferem

referir-se a essas quest�es a n�vel das empresas, por forma a manter a flexibilidade.

OBSERVA�ÍES

Como um dos tr�s novos Estados-membros na UE, o conhecimento do sistema austr�aco com as suas fortes

tradi��es de solu��es tripartidas � de particular import�ncia para o di�logo social sobre a forma��o pro-

fissional a n�vel europeu.
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11 DESENVOLVIMENTO DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE 
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

A B�lgica possui uma longa tradi��o no dom�nio da concerta��o social.

A n�vel nacional, o Conselho Nacional do Trabalho (CNT) � um estabelecimento p�blico, de composi��o

parit�ria, institu�do ao n�vel federal e interprofissional pela lei de 29 de Maio de 1952. � um �rg�o de

consulta e de negocia��o sobre as quest�es sociais. A licen�a de forma��o paga e a Lei da aprendizagem

foram, nomeadamente, negociadas nesse contexto.

Os parceiros sociais negociam igualmente acordos interprofissionais com uma dura��o, em regra geral, de

dois anos.

As pol�ticas de educa��o e forma��o foram, por�m, transferidas no essencial para as entidades federadas

(Regi�es e Comunidades), na sequ�ncia das reformas constitucionais de 1980 e 1988. A esse n�vel, uma

parte da forma��o profissional inscreve-se no �mbito da escolaridade obrigat�ria prolongada de 16 para

18 anos.

Na Comunidade franc�fona, o decreto de 12 de Julho de 1990 criou o Conselho da Educa��o e da

Forma��o. A sua miss�o � promover a forma��o e o ensino e emitir, nessas mat�rias, pareceres sobre todas

as reformas fundamentais, de maneira a assegurar a adequa��o ao mercado de trabalho. Nessa �ptica, o

Conselho trabalha com os meios econ�micos e sociais cujos representantes participam nos trabalhos.

Ap�s a escolaridade obrigat�ria, a oferta � estruturada por v�rios sistemas de forma��o profissional cont�-

nua (FPC). O ensino de Promo��o Social (EPS) foi reorganizado pelo decreto de 16 de Abril de 1991. A

sua finalidade � promover uma melhor inser��o profissional, social, cultural e escolar. Um Conselho

Superior do EPS reagrupa representantes das redes e dos meios socioecon�micos, e tem por miss�o emi-

tir pareceres sobre a sua melhoria, desenvolvimento e adequa��o �s necessidades socioecon�micas e cul-

turais.

O decreto de 23 de Janeiro de 1991 refere-se � forma��o e ao acompanhamento dos trabalhadores inde-

pendentes e das PME para a Comunidade flamenga. Ele criou um Instituto flamengo para a empresa inde-

pendente, dotado de personalidade jur�dica e encarregado da promo��o e coordena��o da forma��o e edu-

ca��o e do acompanhamento da empresa. De notar que o seu Conselho de Administra��o � composto por

quatro actors: representantes dos empregadores, dos trabalhadores, dos centros de forma��o e do

Executivo flamengo.

O decreto de 3 de Julho de 1991 organiza a forma��o permanente para as Classes M�dias e as PME na

Comunidade franc�fona. Este decreto criou igualmente um instituto administrado por um Conselho de

Administra��o de que s�o exclu�das as organiza��es representativas dos trabalhadores.

O decreto de 16 de Dezembro de 1988 criou o Servi�o Regional de Emprego e da Forma��o (FOREM),

administrado por um Comit� de Gest�o de composi��o parit�ria.

Para al�m de um poder de administra��o, o decreto d� ao Comit� de Gest�o o poder de emitir pareceres

sobre todas as mat�rias regionalizadas relativas ao emprego e � forma��o.

O decreto de 20 de Mar�o de 1984 criou o VDAB que gere a coloca��o e a forma��o profissional na regi�o

flamenga.
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A n�vel regional, as estruturas do di�logo social desempenham igualmente um papel muito importante. O

Conselho Econ�mico e Social da Regi�o da Val�nia (CESRW) � um organismo de direito p�blico, criado

pela lei de 15 de Julho de 1970, e composi��o parit�ria ap�s o decreto de 8 de Junho de 1983. Tem, por

um lado, uma compet�ncia de estudo, de parecer e de recomenda��es sobre as mat�rias com uma inci-

d�ncia na vida econ�mica e social da Regi�o e, por outro, uma compet�ncia de concerta��o entre os inter-

locutores e o governo da Val�nia relativamente a todas as quest�es no �mbito do desenvolvimento econ�-

mico e social da Regi�o.

Foram criadas estruturas similares na Flandres (o SERV) e em Bruxelas (o CESRB).

Existem, igualmente, inst�ncias de di�logo social a n�vel subregional. Os Comit�s Subregionais do

Emprego e da Forma��o receberam uma nova din�mica atrav�s de um acordo de 18 de Mar�o de 1983

entre o Executivo da Comunidade franc�fona e o Executivo Regional da Val�nia (MB 31.07.1990). A sua

miss�o consiste em estudar e emitir pareceres e recomenda��es sobre a implementa��o a n�vel local da

pol�tica de emprego e forma��o. Devem encorajar as sinergias entre os operadores de forma��o e as

empresas da sua �rea territorial. Para esse efeito, cada Comit� criou uma Comiss�o

emprego-forma��o-ensino.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E A LEGISLA�ÌO

A n�vel sectorial:

A lei de 5 de Dezembro de 1968 relativa �s conven��es colectivas de trabalho, que permite igualmente a

cria��o de Comiss�es parit�rias para toda a actividade fora do sector p�blico. Tem por miss�o:

- concluir conven��es,

- conciliar lit�gios,

- emitir pareceres,

- tomar decis�es, como, por exemplo, a cria��o de Fundos de forma��o.

As conven��es determinam as rela��es entre os empregadores e os trabalhadores num ramo de actividade

e criam direitos e obriga��es, inclusive para pessoas n�o signat�rias.

Podem ser tornadas obrigat�rias por decreto real, a pedido do �rg�o parit�rio e, nesse caso, ter�o a mesma

for�a obrigat�ria de qualquer outra medida regulamentar desse tipo.

A n�vel da empresa:

As Conven��es Colectivas de Trabalho n¼ 9 e n¼ 5 prev�em a informa��o dos conselhos de empresa e das

delega��es sindicais sobre a pol�tica social da empresa.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E O SISTEMA 
DE FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

A n�vel da pol�tica nacional de forma��o profissional

Ap�s o acordo interprofissional 1989-1990, os parceiros sociais contribuem para o financiamento da pol�-

tica de emprego, forma��o e inser��o dos grupos de risco pela instaura��o de uma contribui��o financei-

ra obrigat�ria (inicialmente igual a 0,18%, depois a 0,25% e, por fim, a 0,15%, para 1995, da massa 

salarial).
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O Conselho Nacional do Trabalho examinou, por outro lado, a problem�tica do estatuto social das pessoas

que beneficiam de uma ac��o de inser��o, tendo emitido um parecer a esse respeito em 20 de Dezembro

de 1994.

A n�vel da aprendizagem

A aprendizagem industrial oferece aos jovens a possibilidade de aprender a pr�tica de uma profiss�o

manual ou intelectual, recebendo ao mesmo tempo uma forma��o te�rica e geral. A implementa��o da

aprendizagem industrial depende da iniciativa das Comiss�es parit�rias competentes e do Conselho

Nacional do Trabalho, encarregados de constituir Comit�s Parit�rios de Aprendizagem. A estes compete

fixar as suas condi��es e modalidades, controlar a execu��o, determinar o programa, organizar as provas

e aprovar os empregadores respons�veis por essa forma��o em altern�ncia.

S�o as Comiss�es parit�rias que definem o regulamento interno dos Comit�s Parit�rios de Aprendizagem.

A n�vel do ensino secund�rio t�cnico

O decreto de 27 de Outubro de 1994 da Comunidade franc�fona reorganiza a concerta��o para o ensino

secund�rio. Nesse contexto, foi instaurada uma Comiss�o comunit�ria das profiss�es e das qualifica��es

de uma import�ncia capital para o futuro do ensino t�cnico e profissional (defini��o dos perfis) e, de uma

maneira mais lata, para o futuro de todas as forma��es qualificantes.

A n�vel da forma��o profissional cont�nua dos assalariados

Os acordos interprofissionais sucessivos (1989-90, 1991-92, 1993-94, 1995-96) permitiram o apareci-

mento e o desenvolvimento, nos ramos, de numerosos fundos que contribu�ram para orientar a pol�tica sec-

torial de FPC.

V�rios desses fundos foram orientados para os servi�os p�blicos de forma��o profissional (FP) de gest�o

parit�ria (FOREM-VDAB), a fim de estabelecer parcerias que permitam a implementa��o de ac��es de

forma��o.

Esta pol�tica de parceria que permite a redistribui��o dos recursos produziu resultados not�veis. Assim, a

n�vel do FOREM, no per�odo 1991-1994, o n�mero de horas de forma��o aumentou em 45%, com um

aumento de 8,4% do pessoal pedag�gico.

Por outro lado, o Conselho Econ�mico e Social da regi�o da Val�nia e, em particular, a sua Comiss�o

Pol�tica Social, segue atentamente a pol�tica de FPC, tanto a negociada a n�vel federal (plano de acom-

panhamento dos desempregados) como a implementada na regi�o.

TEMAS E NêVEIS DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE 
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

A associa��o dos empregadores belgas incentiva uma forma��o profissional cont�nua organizada quer

pelas empresas quer por uma ac��o comum a n�vel dos ramos. Os sindicatos belgas encorajam as ac��es

comuns quanto � forma��o profissional cont�nua, a realizar tanto a n�vel local, regional como federal.

A n�vel de ramo

Em mat�ria de negocia��o colectiva, a B�lgica caracteriza-se por uma longa tradi��o de acordos interpro-

fissionais conclu�dos a n�vel nacional entre as tr�s organiza��es sindicais representativas dos trabalhadores

(Confedera��o dos Sindicatos Crist�os, Federa��o Geral do Trabalho na B�lgica, Central Geral dos

Sindicatos Liberais da B�lgica) e as organiza��es patronais (Federa��o das Empresas da B�lgica, Uni�o

das Classes M�dias para as PME ÐPMI e organiza��es agr�colas).
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Estes acordos s�o negociados por um per�odo de dois anos e cobrem dom�nios importantes da vida social

e econ�mica: sal�rios e benef�cios sociais, dura��o do trabalho e forma��o profissional cont�nua.

Os quatro acordos interprofissionais sucessivos ap�s 1986 contribu�ram para o financiamento de fundos

sectoriais e, subsidiariamente, para o Fundo Nacional para o Emprego Intersectorial. A cria��o desses fun-

dos e, em especial, do Fundo Nacional para o Emprego, permitiu a operadores privados, associa��es sem

fins lucrativos e consultores assegurar uma parte do financiamento de um grande n�mero de projectos a

que recorrerem igualmente os Centros de forma��o dos sectores geridos paritariamente. Este sistema

contribuiu para multiplicar as iniciativas de forma��o destinadas aos grupos de risco, inclusive com os

operadores p�blicos de forma��o.

A n�vel da empresa

Os empregadores belgas financiam e organizam a forma��o profissional cont�nua para o seu pessoal.

Procedem � an�lise das necessidades de forma��o, detectando-as de uma maneira informal. A escolha dos

grupos destinat�rios � determinada, a maior parte das vezes, pela estrat�gia geral da empresa e pelos

constrangimentos em mat�ria de gest�o de emprego.

Os conselhos de empresa recebem regularmente informa��es sobre quest�es econ�micas, financeiras e

sociais.

OBSERVA�ÍES

Num contexto marcado por fortes restri��es or�amentais que pesam acentuadamente nas pol�ticas de for-

ma��o profissional desenvolvidas pelo Estado Federal et pelas entidades federais do pa�s, constata-se que

a B�lgica n�o foge � tend�ncia geral que tem vindo a observar-se noutros pa�ses da Uni�o e que consiste

em reconhercer e atribuir uma responsabilidade acrescida aos parceiros sociais em mat�ria de forma��o

cont�nua. 

A politica de forma��o profissional cont�nua tem por objectivo essencial promover a melhoria ou recon-

vers�o das qualifica��es dos trabalhadores, mas contribui tamb�m em larga medida para a implementa��o

da pol�tica social de combate ao desemprego de longa dura��o. 

Em qualquer dos casos, o que importa sublinhar � que a gest�o parit�ria e o di�logo social constituem a

palavra chave da pol�tica de forma��o profissional cont�nua na B�lgica. 
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DESENVOLVIMENTO DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

Na Dinamarca, a forma��o profissional � uma quest�o de Çdi�logoÈ permanente entre os parceiros sociais

aos v�rios n�veis. Para o compreender, � importante conhecer a hist�ria das rela��es industriais na

Dinamarca. As rela��es industriais na Dinamarca s�o marcadas tradicionalmente por um alto n�vel de

coopera��o e por mecanismos funcionais de equil�brio entre as associa��es de empregadores e de trabal-

hadores. As associa��es de empregadores, tal como as sindicais, est�o bastante organizadas, com um n�vel

de sindicaliza��o dos trabalhadores da ordem dos 88% no fim dos anos 80.

As formas de coopera��o entre os parceiros sociais dinamarqueses, que se foram desenvolvendo e alar-

gando ao longo do tempo, foram apoiadas n�o s� pela predomin�ncia, durante d�cadas, do partido social

democrata no governo, mas tamb�m pelos pr�prios governos conservadores entre 1982 e 1992.

Durante muito tempo, era costume negociar, de dois em dois anos, os n�veis m�nimos de sal�rios e as

condi��es de trabalho atrav�s de acordos salariais nacionais; subsequentemente a estes acordos iniciavam-

se negocia��es a n�vel sectorial, onde os acordos eram adaptados �s condi��es espec«ficas do sector. Nos

�ltimos anos, deu-se in�cio a um processo de descentraliza��o das negocia��es salariais. A tend�ncia

actual vai no sentido de acordos ao n�vel sectorial, o que contrasta com a estrutura sindical tradicional da

Dinamarca. Os sindicatos responderam a esta tend�ncia com a forma��o de alian�as ao n�vel dos sectores

onde est�o presentes v�rios sindicatos.

Na Dinamarca, as negocia��es colectivas incluem normalmente tanto quest�es salariais como a forma��o

profissional, sendo desde h� alguns anos a forma��o profissional cada vez mais objecto de negocia��es Ð

embora em �mbitos muito diferenciados. Al�m disso, existe um vasto leque de actividades conjuntas dos

parceiros sociais, no �mbito do sistema de forma��o cont�nua financiado pelo Estado, e das comiss�es sec-

toriais.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E A LEGISLA�ÌO

Na Dinamarca, a legisla��o e o di�logo social sobre a forma��o profissional est�o estreitamente ligados.

O sistema dinamarqu�s da forma��o profissional � tradicionalmente caracterizado por regulamenta��es

estatais, embora os parceiros sociais participem, na sua elabora��o, tanto a n�vel da estrutura como do

conte�do. A forma��o profissional destinada �s empresas, aos desempregados e para responder �s neces-

sidades individuais � ministrada essencialmente nas Escolas Profissionais (escolas comerciais e escolas

t�cnicas) e em centros de forma��o profissional para adultos (centros-AMU). A forma��o cont�nua nos

centros AMU, de gest�o tripartida, atravessa actualmente um processo de grandes transforma��es uma vez

que se est�o a adaptar �s mesmas regulamenta��es-quadro que regem as escolas sob a tutela do Minist�rio

do Trabalho, como � o caso das escolas de forma��o profissional inicial. Desde 1991, as escolas comer-

cias e t�cnicas s�o francamente aut�nomas em termos de administra��o sendo a direc��o confiada a um

conselho onde os parceiros sociais a n�vel local est�o representados paritariamente.

Os conte�dos da forma��o profissional e as normas dos exames s�o determinados pelos objectivos gerais,

acordados pelos parceiros sociais a n�vel nacional e nas comiss�es sectoriais e depois homologados pelos

minist�rios competentes. A n�vel nacional, existem duas comiss�es consultivas da responsabilidade dos

parceiros sociais Ð uma para a forma��o inicial, outra para a forma��o cont�nua (faglige udvalg e faglige
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efteruddanelsesudvalg). As comiss�es sectoriais dependente de cada comiss�o nacional dirigida pelos par-

ceiros sociais definem os curr�culos quadro, os objectivos e as normas para a forma��o profissional.  As

comiss�es de forma��o, a n�vel local, com representantes dos parceiros sociais participam na implemen-

ta��o dos objectivos e normas de forma��o definidos a n�vel central.

A pol�tica de mercado de trabalho tamb�m est� regulada por lei, sendo considerada, em grande medida,

uma pol�tica activa de mercado de trabalho, com o objectivo de promover a forma��o cont�nua como

forma de preven��o contra os riscos ao n�vel do mercado de trabalho. Na elabora��o pr�tica destas medi-

das participam igualmente os centros de forma��o dirigidos pelos parceiros sociais.

Tamb�m existem disposi��es legais para a forma��o cont�nua individual no �mbito da licen�a de forma-

��o: os trabalhadores podem ser dispensados do trabalho por um per�odo que pode ir at� um ano a fim de

seguirem uma forma��o cont�nua; durante este per�odo, continuam a receber um sal�rio igual ao subs�dio

de desemprego, pago pelos fundos p�blicos. Nalgumas ind�strias, existem conven��es colectivas suple-

mentares, nomeadamente para complementar a remunera��o recebida.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E O SISTEMA 
DE FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

O sistema AMU, sob a esfera de compet�ncias do Minist�rio do Trabalho, constitui o n�cleo-chave insti-

tucional da forma��o profissional cont�nua p�blica e de car�cter tripartido. Em 24 centros locais de for-

ma��o de adultos AMU � ministrada forma��o profissional; os centros s�o dirigidos por conselhos com-

postos paritariamente pelos parceiros sociais. O financiamento destes centros � efectuado a partir do fundo

central do mercado de trabalho, alimentado at� agora por uma percentagem dos impostos dos emprega-

dores e dos trabalhadores. O sistema de financiamento est� tamb�m em fase de reestructura��o :  desde

1995, a pol�tica de mercado de trabalho, para al�m das contribui��es do or�amento do Estado, � financia-

da por contribui��es dos trabalhadores num montante igual a 5% do sal�rio bruto; esta contribui��o ser�

aumentada para 8% em 1997 e sera complementada, ent�o, por uma contribui��o adicional dos emprega-

dores igual a 0,19% da massa salarial, aumentando tamb�m gradualmente.

Para al�m dos centros profissionais AMU est�o tamb�m em fase de lan�amento os Centros de Forma��o

de Segunda Oportunidade, VUC, para a educa��o geral (matem�tica, l�nguas estrangeiras, etc.). Estes cen-

tros tamb�m s�o influenciados pelos parceiros sociais, embora de maneira mais reduzida do que os cen-

tros de forma��o profissional.

Este sistema de centros de forma��o � fortemente utilizado; ele constitui a espinha dorsal para dar respos-

ta �s necessidades dos individuos ou das empresas em mat�ria de forma��o cont�nua.

TEMAS E NêVEIS DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE 
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

O di�logo social sobre a forma��o profissional realiza-se primeiramente a n�vel central no �mbito das rela-

��es tripartidas. Paralelamente, ao n�vel sectorial, existem acordos e acordos complementares. A n�vel

local e regional, os parceiros sociais concebem conjuntamente a forma��o profissional nos centros AMU

e nas escolas t�cnicas e comerciais. Finalmente, o n�vel da empresa est� a ganhar cada vez mais impor-

t�ncia relativamente a quest�es da forma��o profissional cont�nua. Isso est� ligado � import�ncia crescen-
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te da pol�tica de recursos humanos das empresas para aumentar a competitividade. Assim, nos �ltimos

tempos, verificam-se cada vez mais iniciativas das empresas a n�vel da forma��o cont�nua com a partici-

pa��o de representantes dos trabalhadores. Um acordo nacional, em 1992, abriu a possibilidade de reali-

sarem acordos a n«vel da empresa, incluindo acordos sobre a forma��o. 

O conte�do do di�logo social e dos aordos sobre a forma��o profissional centram-se na estrutura e conte�-

do da forma��o cont�nua, financiamento, licen�a de forma��o e as quest�es relacionadas com a integra��o

dos desempregados. O conte�do da forma��o profissional cont�nua � acordado nas comiss�es sectoriais e

aplicados nos centros de forma��o de gest�o mista bem como nas escolas t�cnicas e comerciais. Nalguns

sectores, foi acordado um financiamento adicional Ð atrav�s de uma contribui��o dos empregadores com

base numa percentagem da massa salarial Ð para complementar o subs�dio estatal recebido durante a for-

ma��o e incentivar, desse modo, a participa��o; estes fundos n�o s�o, por�m, utilizados na realiza��o dos

cursos. Apenas no sector p�blico s�o financiados projectos-piloto sobre o conte�do e m�todos de ensino

a partir dos fundos. O acordo de 1992, que abriu a possibilidade de negocia��es a n�vel da empresa, levou

os sindicatos e os empregadores a tratar mais de quest�es de forma��o profissional do que anteriormente.

Assim, em 1994/95 foram adoptadas, regras em muitas conven��es descentralizadas Ð aplic�veis a cerca

de 1/3 dos trabalhadores Ð quanto ao direito de uma licen�a de forma��o individual de duas semanas por

ano no �mbito do planeamento de forma��o da empresa; n�o existe nenhum modelo central para esta licen-

�a, mas na pr�tica, existem nove modelos e condi��es diferentes, relativos aos conte�dos e objectivos da

forma��o cont�nua. Entretanto, existem tamb�m liga��es entre os n�veis sectoriais e de empresa, para

desenvolver a forma��o cont�nua nas pequenas e m�dias empresas. A t�tulo de exemplo, pode-se mencio-

nar que a associa��o da ind�stria dinamarquesa e os sindicatos da ind�stria fundaram um Secretariado

conjunto (SUM) para apoiar as empresas industriais na an�lise, planeamento estrat�gico e realiza��o das

necessidades em mat�ria de pessoal e qualifica��o e fomentar a comunica��o entre as empresas, trabalha-

dores e centros de forma��o.

OBSERVA�ÍES

A Dinamarca possui um sistema diferenciado de forma��o profissional cont�nua com sistemas parciais

tamb�m diferenciados, o que garante uma ampla participa��o na forma��o cont�nua. Existe, um grande

Òentendimento culturalÓ, segundo o qual a participa��o na forma��o cont�nua � considerada pelos indivi-

duos como evidente. A regulamenta��o do sistema �acordada - na maior parte dos casos informalmente -

de forma tripartida pelo Estado e pelos parceiros sociais. A n�vel nacional, sectorial e local, os parceiros

sociais est�o profundamente envolvidos na implementa��o da pol�tica de forma��o profissional e na

gest�o das institui��es de forma��o. Este envolvimento, profundamente enraizado, pode ser descrito como

um di�logo amplo entre os parceiros sociais sobre a forma��o cont�nua, embora n�o seja designado como

Òdi�logo socialÓ nem conduza, em regra, a rela��es contratuais formais sobre estas quest�es.
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11 DESENVOLVIMENTO DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

A negocia��o colectiva � obrigat�ria. Acima do n�vel empresarial, esta obriga��o � o direito exclusivo das

organiza��es representativas de ambas as partes (empregadores e trabalhadores). Os acordos colectivos

sobre os sal�rios e as condi��es de trabalho j� h� muito que existem a n�vel sectorial e nacional, mas a opi-

ni�o geral � que o Acuerdo Economico y Social (AES), assinado em 1984 e v�lido at� 1986, � o ponto de

partida para o presente di�logo quotidiano.Ele tamb�m deu um impulso � forma��o profissional, que � o

exemplo mais eminente de um dom�nio onde os parceiros sociais e o governo chegaram a um amplo acor-

do.

Nos termos do acordo AES, a forma��o profissional � extremamente importante, tendo sido estabelecido

um programa anual para a forma��o profissional (Plano FIP ou Plano de Forma��o e Inser��o

Profissional), a financiar por um imposto. Desde 1985, tais planos t�m sido feitos pelo Minist�rio do

Trabalho em coopera��o com o Conselho Geral da Forma��o Profissional. Os planos t�m de ser aprova-

dos pelo governo. O INEM (Instituto Nacional de Emprego, da tutela do Minist�rio do Trabalho) e as

Comunidades aut�nomas Ð Catalunha, Andaluzia, Val�ncia e Galiza Ð s�o respons�veis pela administra-

��o dos planos. O Conselho Geral da Forma��o Profissional foi estabelecido com representa��o dos par-

ceiros sociais devido ao acordo AES. Os parceiros sociais tamb�m participam no estabelecimento de

regras para a certifica��o e o reconhecimento das qualifica��es.

Como resultado de um acordo no Comit� Permanente do Conselho, foi criado um Conselho de Forma��o

Profissional, tendo come�ado a ser preparados em 1992  acordos importantes:

- um acordo bipartido sobre a forma��o cont�nua entre CEOE, CEPYME (empregadores) e UGT, CCOO

e CIGA (sindicatos), de Dezembro de 1992, que foi imediatamente a seguir refor�ado por

- um acordo tripartido sobre a forma��o cont�nua, assinado pelas organiza��es supramencionadas e pelo

governo. Estes acordos entraram em vigor em 1996.

Basicamente mant�m um imposto (0,7%, sendo 0,6% dos empregadores e 0,1% dos trabalhadores) para

as iniciativas de forma��o profissional no �mbito do plano FIP. Mais recentemente, tamb�m foi acordado

um programa para a forma��o ao longo da vida destinado a pessoas empregadas (ANFC), e algum do

financiamento (de 0,10% aumentado para 0,30%) pode ser agora reembolsado para a forma��o nas empre-

sas. O acordo estipula um comit� tripartido misto para estabelecer os crit�rios e procedimentos de finan-

ciamento. Tamb�m est�o previstos comit�s mistos na ind�stria.

Os parceiros sociais cooperam atrav�s da FORCEM (Fundaci�n para la formaci�n en la empresa). FOR-

CEM � um �rg�o bipartido e requer o acordo entre empregadores e sindicatos.

Os parceiros sociais participam no seguimento das actividades no �mbito do plano FIP, procurando coor-

denar as v�rias medidas. Ap�s a conclus�o do acordo ANFC, o plano FIP destinar-se-� exclusivamente aos

desempregados.

S�o criados por lei Conselhos de empresa (apenas trabalhadores). A sua compet�ncia foi alargada no acor-

do de 1992, tendo agora o direito de ser informados e consultados, por exemplo, sobre os contratos de

emprego, os planos de forma��o e os pedidos de licen�a.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E A LEGISLA�ÌO

A Constitui��o Espanhola garante a forma��o e a reconvers�o sem criar direitos para o trabalhador indi-

vidual. Um direito � forma��o profissional e � promo��o � mencionado no C�digo do trabalho.
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A legisla��o sobre a forma��o profissional data de 1928, mas s� recentemente � que come�ou a envolver

os parceiros sociais. Os acordos colectivos permanecem em vigor at� serem revistos. Eles adquirem um

estatuto legal (funcionam como normas) se ambas as partes signat�rias representarem pelo menos 50% das

pessoas e empresas em causa. Eles podem ser alargados para cobrir todos (erga omnes). Sen�o cobrem

apenas os membros dos signat�rios respectivos. O governo pode estender um acordo existente para cobrir

um novo grupo em certos casos de di�logo dif�cil, por exemplo, se n�o existirem organiza��es represen-

tativas.

Mas os acordos colectivos tamb�m podem ter de ser aplicados atrav�s de acordos sectoriais ou a n�vel da

empresa, estipulando os pormenores da sua implementa��o na pr�tica, por exemplo, o uso da licen�a de

forma��o. (A licen�a individual de forma��o � estipulada pelo acordo ANFC com um m�ximo de 150

horas por ano).

RELA�ÌO ENTRE DIçLOGO SOCIAL E O SISTEMA
DE FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

A Ley Organica de Ordenaci�n General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 veio reformar o siste-

ma de educa��o e forma��o no seu conjunto, incluindo a forma��o na empresa, e prev� um n�vel suple-

mentar de qualifica��o e modulariza��o.

A forma��o profissional inicial � regulada por uma lei de 1970, que incorpora a forma��o profissional no

sistema geral de educa��o, estipula tr�s n�veis de compet�ncia e d�-lhe um novo nome (forma��o regula-

da) para melhorar o seu prest�gio. Mas, em 1993/94, o sistema geral ainda � escolhido por mais do dobro

dos jovens em compara��o com a forma��o profissional. A forma��o profissional inicial � da tutela do

Minist�rio da Educa��o, e, em ambas as categorias, a maioria frequenta

institui��es de forma��o p�blicas.

A primeira legisla��o sobre a forma��o profissional cont�nua (forma��o n�o regulada) foi adoptada em

1962, seguindo-se a lei do emprego em 1980, que criou a possibilidade de promover o emprego atrav�s da

forma��o profissional. Consequentemente, a responsabilidade incumbe em parte ao INEM.

Apenas uma pequena parte da forma��o profissional cont�nua efectuada formalmente sob a �gide de FIP

cobria as pessoas no emprego (34% dos participantes em 1991). As pessoas empregadas s�o agora cober-

tas pelo acordo ANFC.

O acordo de 1992 mant�m o imposto, mas o Estado concordou em transferir uma parte dele para um orga-

nismo misto (FORCEM), a fim de financiar os cursos nas empresas, desde que os programas de forma��o

estivessem estabelecidos e fossem aprovados.

As empresas com mais de 200 empregados podem enviar o seu pr�prio programa de forma��o com um

pedido de financiamento, as empresas com menos trabalhadores t�m de elaborar planos de grupo.

Embora os procedimentos difiram ligeiramente, s�o basicamente os mesmos. Os planos de grupo t�m de

ser aprovados por um comit� sectorial misto, antes de serem submetidos a FORCEM.

TEMAS E NêVEIS DE DIçLOGO SOCIAL SOBRE 
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

O acordo de 1992 estipula um comit� tripartido (governo, empregadores e trabalhadores). Um �rg�o bipar-

tido (empregadores e trabalhadores) administra FORCEM que gere os fundos do acordo. Al�m disso, cada

sector e cada uma das Comunidades aut�nomas deve ter comit�s consultivos bipartidos para aprovar os

planos de forma��o, antes de eles serem enviados a FORCEM para financiamento.

O acordo tamb�m prev� um sistema completo de planos de forma��o, n�o apenas a n�vel nacional, mas
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tamb�m a n�vel sectorial, de grupo e de empresa.

Outras quest�es inclu�das no acordo s�o a crescente participa��o dos trabalhadores a n�vel da empresa.

Um acr�scimo gradual da import�ncia da negocia��o colectiva no que respeita � forma��o pode ser visto

nos acordos de empresa Ð cerca de 1/4 das empresas indicam agora que existem cl�usulas de forma��o nos

seus acordos, sendo a percentagem maior nas grandes empresas Ð e tamb�m nos acordos a n�vel sectorial

e regional.

O sector da constru��o na Catalunha e Ast�rias, por exemplo, tomou v�rias iniciativas para promover a

forma��o profissional, como o estabelecimento de institui��es de forma��o e aumentando o imposto legal

em 0,1%. E os sectores s�o cruciais na formula��o das suas necessidades em mat�ria de qualifica��o e no

estabelecimento de m�dulos de forma��o, e n�o menos importantes na formula��o das regras para os pla-

nos de forma��o de grupo, que s�o essenciais para as empresas com menos de 200 trabalhadores poderem

obter a aprova��o requerida para o financiamento dos cursos a partir do dinheiro disponibilizado pelo

imposto.

Os acordos relativos � licen�a s�o estipulados por ANFC com um m�ximo de 150 horas por ano, mas as

regras e procedimentos podem ser aplicadas por acordos colectivos a n�vel sectorial, podendo ter de ser

aprovados a n�vel da empresa. A empresa pode recusar pedidos de licen�a, mas tem de apresentar raz�es.

Uma vez concedida a licen�a, pode ser requerido o financiamento de FORCEM.

OBSERVA�ÍES

Os parceiros sociais em Espanha consideram os acordos de 1992 como um passo importante em direc��o

� promo��o do di�logo e da forma��o profissional.
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11 DESENVOLVIMENTO DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

A Finl�ndia possui uma forte tradi��o de di�logo social e de coopera��o tripartida sistem�tica desde o

Òcompromisso hist�ricoÓ de 1968 entre o Estado, os sindicatos e os empregadores, que p�e termo a um

per�odo de conflitos e fragmenta��o.

A Finl�ndia disp�e de um alto grau de organiza��o e de um n�mero bastante grande de confedera��es influentes

de ambas as partes: SAK (trabalhadores manuais), STTK (trabalhadores dos servi�os) e AKAVA (acad�micos)

para mencionar as tr�s organiza��es predominantes do lado sindical, e TT (Confedera��o industrial e de empre-

gadores, resultado de uma fus�o entre as organiza��es de empregadores e da ind�stria), LTK (servi�os, com�r-

cio, restaurantes, bancos e seguros) e MTK (agricultura). Existem ainda quatro outras organiza��es de empre-

gadores no sector p�blico, que representam um ter�o do emprego total.

As negocia��es colectivas s�o centralizadas e concentradas nas quest�es cl�ssicas dos sal�rios e condi��es

de trabalho, mas as quest�es de forma��o come�aram a aparecer nos acordos quadro, sempre que a for-

ma��o na empresa � considerada e paga como tempo de trabalho. Em 1989, foi criado o Fundo para a

Forma��o Profissional e Pagamento de Compensa��o (contribui��es dos empregadores), tendo a sua

cobertura sido alargada em 1991. O Fundo complementa o subs�dio de desemprego dispon�vel para os tra-

balhadores em licen�a de forma��o individual. As contribui��es s�o revistas anualmente, devendo o acor-

do ser renegociado em 1995. O fundo � gerido de uma forma mista. Os parceiros sociais participam numa

variedade de organismos tripartidos relacionados com a forma��o a todos os n�veis, e os representantes

sindicais influenciam as pol�ticas e medidas de forma��o na empresa atrav�s dos comit�s de coopera��o,

obrigat�rios para as empresas com mais de 30 empregados. Estes comit�s possuem um direito � informa-

��o e consulta em todas as quest�es relacionadas com a forma��o, despedimento e condi��es de trabalho.

As m�dias e grandes empresas t�m de elaborar um plano anual de forma��o, sendo os trabalhadores geral-

mente consultados tanto sobre o or�amento como sobre o conte�do desses planos.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E A LEGISLA�ÌO

As rela��es entre os parceiros sociais e o seu di�logo e o Estado e a sua legisla��o s�o fortes, especial-

mente no dom�nio da pol�tica de rendimentos e da legisla��o relativa ao mercado de trabalho, onde a

iniciativa do Estado � seguida por acordos quadro centrais, que estabelecem orienta��es para as negocia-

��es sectoriais. Esta abordagem � tamb�m caracter�stica da tentativa de combate ao desemprego. Ap�s a

perda do mercado sovi�tico, que representava cerca de um quinto de todas as exporta��es, o marco fin-

land�s perdeu um ter�o do seu valor, e durante alguns anos o desemprego cresceu de uma taxa m�nima

para 18,14% (1994). O marco finland�s tornou a reaver parte do seu valor, mas a situa��o continua dif�cil

e o desemprego o segundo maior na EU.

Desde 1979 que a Finl�ndia disp�e de uma legisla��o sobre a licen�a, que confere a todos os trabalhadores com

mais de um ano de emprego junto do mesmo empregador o direito a participar em qualquer curso de forma��o

cont�nua que desejar. Se forem preenchidas determinadas condi��es, esta licen�a pode durar at� 2 anos.

O financiamento da forma��o no mercado de trabalho est� dispon�vel ao n�vel do subs�dio de desempre-

go, complementado nos �ltimos anos por um fundo, tal como mencionado supra.

A lei sobre a coopera��o nas empresas data de 1979, e foi seguida de acordos centrais (renovados em 1989) que

deram aos representantes dos trabalhadores a responsabilidade pela fiscaliza��o das leis e acordos, pela paz
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social e resolu��o de conflitos entre o empregador e os sindicatos no seio das empresas. O exemplo mais recen-

te de uma interac��o tripartida sistem�tica � a legisla��o de 1994 relativa aos certificados de forma��o profis-

sional, de certo modo semelhantes ao sistema das NVQ, onde as qualifica��es podem ser avaliadas e certifica-

das, independentemente da forma como foram adquiridas. As condi��es de exame s�o estipuladas pelo

Conselho parit�rio de Educa��o Nacional, sector a sector, com base nas propostas dos �rg�os sectoriais mistos.

Os parceiros sociais est�o representados maioritariamente nos j�ris de exame regionais.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E O SISTEMA
DE FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

A forma��o profissional inicial � efectuada em escolas p�blicas, dura entre 2 e 6 anos, e �altamente diver-

sificada (250 tipos diferentes).

A Finl�ndia disp�e de um sistema altamente desenvolvido de educa��o geral e de forma��o profissional

para adultos com taxas de participa��o extremamente elevadas. No �mbito da forma��o profissional cont�-

nua, os cursos volunt�rios ou individuais representam 23% (sejam eles cobertos ou n�o pelo empregador),

a forma��o baseada ou orientada para o mercado de trabalho nos centros AMU (remunerada pelo Estado

a um n�vel equivalente ao subs�dio de desemprego) representa 22% e a forma��o na empresa (paga pelo

empregador) representa 17% da actividade, tendo cada vez maior import�ncia. O ensino geral ainda � mais

popular, representando 38%.

Os adultos podem inscrever-se em contratos de aprendizagem e adquirir o estatuto de qualificados segundo o

novo sistema de certifica��o, onde o primeiro n�vel equivale �forma��o profissional inicial e o segundo de tra-

balhador qualificado. O trabalhador pode inscrever-se em qualquer tipo de institui��es de forma��o, incluindo

as universidades, que participam paralelamente �s institui��es de forma��o do mercado de trabalho num pro-

jecto importante de combate ao desemprego e de apoio �s PME (KEKO). KEKO � desenvolvido em coopera-

��o entre os 3 minist�rios envolvidos e os parceiros sociais (cfr. tema II, caso intitulado KEKO).

TEMAS E NêVEIS DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE 
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

Pode dizer-se que as negocia��es colectivas centralizadas s�o mais importantes no que respeita �s quest�es

cl�ssicas, e que os acordos a n�vel sectorial e a negocia��o na empresa s�o mais importantes em mat�ria

de forma��o. Devido � recess�o, os empregadores pediram uma maior flexibilidade, tendendo para a des-

centraliza��o das negocia��es e para uma maior �nfase a n�vel da empresa.

OBSERVA�ÍES

A Finl�ndia tem tido desde h� v�rios anos representantes nas delega��es de UNICE e CES no Di�logo

Social a n�vel europeu, o que demonstra a prioridade atribu�da pela Finl�ndia �forma��o e ao di�logo.
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DESENVOLVIMENTO DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE 
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

Em Fran�a, existe um amplo di�logo entre os parceiros sociais, sobretudo ao n�vel nacional interprofissional

sobre as quest�es da forma��o profissional. O in�cio deste di�logo  remonta ao ano de 1969. Ap�s as perturba-

��es pol�ticas de ent�o, foram entabuladas negocia��es entre o Governo e os parceiros sociais para a melhoria

das condi��es de trabalho e de vida dos trabalhadores. Neste contexto, desempenhou igualmente um papel a

qualifica��o dos trabalhadores que foi considerada m�nima por todas as partes. Foi acordado melhorar a estru-

tura da qualifica��o atrav�s de actividades conjuntas na forma��o cont�nua, dando assim tamb�m um impulso

ao desenvolvimento econ�mico e social. Aos parceiros sociais competia negociar expressamente as regras rela-

tivas � forma��o cont�nua. Em Julho de 1970 chegou-se a um primeiro acordo a n�vel nacional interprofissio-

nal, que previa, em geral, um direito dos trabalhadores � forma��o cont�nua; em 1971 foi fixada por lei uma

obriga��o de princ�pio de financiamento por parte dos empregadores. A concretiza��o desses princ�pios foi tida

em conta nas negocia��es subsequentes,  a que os parceiros sociais se tinham obrigado: em 1982 foi concreti-

zado o direito � forma��o cont�nua sob a forma de uma licen�a de forma��o e acordado o financiamento atra-

v�s de um fundo; em 1991 foi estabelecida uma nova divis�o do sistema geral e introduzido o Òco-investimen-

toÓ; em 1994 foi, por fim, acordado o Òcapital tempo de forma��oÓ como novo elemento (utiliza��o da licen�a

de forma��o individual para projectos de forma��o cont�nua da empresa). Atrav�s das negocia��es subse-

quentes, entretanto prescritas por lei, o di�logo social sobre a forma��o cont�nua possui agora uma din�mica

interna, que pode continuamente tematizar novas exig�ncias.

O di�logo social ao n�vel nacional interprofissional � efectuado entre as associa��es reconhecidas oficial-

mente. Do lado patronal, s�o os empregadores industriais, a associa��o das pequenas e m�dias empresas

e das artes e of�cios; do lado sindical, as cinco confedera��es de sindicatos reconhecidas pelo Estado com

poder para negociar conven��es colectivas.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E A LEGISLA�ÌO

O di�logo social n�o � conduzido apenas entre os parceiros sociais, mas tamb�m de uma forma tripartida

com a participa��o do Estado. Os princ�pios acordados entre as tr�s partes s�o a seguir traduzidos pelo

Governo e Parlamento na legisla��o nacional, tornando-se ent�o vinculativos tamb�m para os sectores da

economia n�o organizados. Pelo que se pode falar em Fran�a de uma Òinterac��oÓ entre o di�logo social

e a legisla��o. No entanto, desde a �ltima lei quinquenal sobre o emprego e a forma��o profissional, de

Dezembro de 1993, verificou-se uma ruptura nesta pr�tica. bretudo certas disposi��es essenciais das

conven��es de 1994 n�o foram at� agora transformadas em legisla��o. A implementa��o das regras adop-

tadas nos acordos e na legisla��o �, finalmente, da responsabilidade das associa��es, que para tal celebra-

ram acordos numa s�rie de sectores profissionais e assumem a execu��o em institui��es de gest�o parit�-

ria.

Esta interac��o entre acordos e legisla��o refere-se � forma��o cont�nua, tal como entendida pelos actores em

Fran�a: forma��o profissional fora da empresa como prolongamento prolongamento do sistema de forma��o

profissional estatal. A forma��o profissional inicial nas escolas �, pelo contr�rio, originariamente regulada pela

legisla��o estatal; neste caso, os parceiros sociais s�o consultados no que toca aos conte�dos das qualifica��es

e certificados. Apenas no pequeno sector da ÒaprendizagemÓ sob a forma de um contrato de trabalho � que as

condi��es quadro tamb�m s�o definidas atrav�s de conven��es colectivas.
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33 RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E O SISTEMA
DE FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

O di�logo social tripartido constitui a parte regulada do sistema forma��o cont�nua. Na medida em que �

regulada e formalizada, a forma��o cont�nua reflecte-se nas estruturas que foram acordadas pelos parcei-

ros sociais. 

O sistema de forma��o cont�nua � composto por tr�s dom�nios:

- plano de forma��o da empresa, 

- licen�a individual de forma��o,

- inser��o dos jovens.

Mas o di�logo social refere-se tamb�m ao sistema de forma��o profissional inicial na medida em que �

preve medidas para as qualifica��es avan�adas e para a inser��o profissional dos jovens, compensando as

defici�ncias do sistema de forma��o inicial. Esta inser��o dos jovens � um tema importante do di�logo

social em Fran�a. Atrav�s de acordos e disposi��es neste contexto, os parceiros sociais exercem influ�n-

cia sobre a forma��o profissional fora do sistema de forma��o escolar tradicional do Estado e constituem,

dessa forma, um sistema de forma��o parcial complementar.

TEMAS E NêVEIS DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

O di�logo social sobre a forma��o profissional � conduzido essencialmente ao n�vel nacional interprofis-

sional. O conte�do do di�logo e dos acordos s�o o acesso � forma��o cont�nua atrav�s da licen�a indivi-

dual de forma��o, os princ�pios do financiamento e gest�o desta forma��o cont�nua e a inser��o dos

jovens. 

Ao n�vel sectorial, existem negocia��es complementares para a aplica��o dos acordos ao n�vel nacional

interprofissional. Estas negocia��es centram-se principalmente na organiza��o e administra��o de fundos

para o financiamento da forma��o cont�nua. Para al�m disso, existem ainda acordos e negocia��es a este

n�vel sobre o reconhecimento das qualifica��es adquiridas atrav�s da forma��o cont�nua. Estes certifica-

dos sectoriais podem ser homologados por uma comiss�o tripartida do Minist�rio do Trabalho sendo equi-

valentes �s qualifica��es do sistema de forma��o nacional. Nesse contexto tamb�m s�o abordadas

quest�es da organiza��o de auto-gest�o e do fundo para o financiamento da forma��o profissional cont�-

nua.

A n�vel da empresa, os representantes dos trabalhadores nos conselhos de empresa s�o consultados sobre

a pol�tica de forma��o da empresa. O plano de forma��o das empresas, que � obrigat�rio em Fran�a, serve

de base para o c�lculo das transfer�ncias da empresa para o fundo de financiamento e deve ser tratado no

conselho de empresa. A este n�vel, existe, ali�s, uma pr�tica muito diferenciada, que vai desde uma toma-

da de conhecimento meramente formal do plano de forma��o at� uma concep��o activa do mesmo pelos

parceiros sociais.

Uma liga��o entre �reas at� agora distintas da licen�a de forma��o e do plano de forma��o da empresa �

poss�vel atrv«�s do  instrumento ÒCapital tempo de forma��oÓ : a licen�a individual de forma��o pode ser

utilizada tamb�m para a realiza��o dos objectivos do plano de forma��o da empresa, desde que coincidam

com os objectivos do sector acordados em mat�ria de qualifica��o. A implementa��o deste novo instru-

mento acordado a n�vel nacional deve ser efectuada a n�vel sectorial e da empresa.
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Existe, em Fran�a, um amplo di�logo social formal sobre a forma��o cont�nua com a participa��o do

Estado. O sistema da forma��o cont�nua assenta em dois pilares: a pol�tica contratual dos parceiros sociais

aos diferentes n�veis e a legisla��o estabelecida em consulta com os parceiros sociais. Embora os efeitos

relativamente �s hip�teses reais de acesso, �participa��o, aos conte�dos e ao n�vel da forma��o cont�nua

n�o pare�am ser obviamente maiores do que noutros pa�ses com outras formas ou sem uma formaliza��o

do di�logo social, nasceu, em Fran�a, uma cultura da discuss�o sobre a forma��o cont�nua que mant�m o

sistema numa adapta��o permanente e refor�a a responsabilidade comum dos parceiros sociais. No entan-

to, parecem surgir dificuldades frequentemente na aplica��o a n�vel da empresa, sempre que os sindicatos,

um dos parceiros sociais, est�o pouco representados; ora este n�vel est� a torna-se cada vez mais impor-

tante devido �s muta��es industriais.
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11 DESENVOLVIMENTO DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE 
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

O di�logo social na Gr�cia sobre a forma��o profissional foi lan�ado apenas nos �ltimos anos.

Na Gr�cia, os servi�os e a agricultura contam com mais de 75% da actividade econ�mica. Predominam as

PME, e menos de 50% da popula��o economicamente activa s�o trabalhadores por conta de outrem Ð com-

parativamente a uma m�dia de 82% na UE. Consequentemente, o grau de organiza��o � comparativamente

modesto. Os interesses laborais no passado faziam mais ou menos parte da pol�tica social p�blica, e os sin-

dicatos eram fortemente subsidiados atrav�s do sistema de seguran�a social. O financiamento estatal foi

abolido por lei em 1990, o que levou � reorienta��o das prioridades para os sindicatos. Foi fundado um

Instituto do trabalho sindical (INE GSEE), passando a forma��o profissional a desempenhar fortemente

um papel de promo��o dos interesses dos membros.

Ao mesmo tempo, uma forte necessidade de moderniza��o da economia deu origem a estrangulamentos e

lacunas em termos de qualifica��es Ð n�o apenas nas novas tecnologias Ð, tornando os empregadores

conscientes do papel crucial da forma��o profissional. Tamb�m eles fundaram a sua pr�pria institui��o de

forma��o industrial e profissional (IBEPE). O primeiro acordo colectivo, que reconhecia a necessidade de

promover os programas de forma��o profissional, foi conclu�do em 1988. Foi seguido pelos acordos de

1991 e 1994. Ambos os parceiros sociais (SEV, a Federa��o das Ind�strias Hel�nicas e GSEE, a

Confedera��o Geral dos Trabalhadores Gregos) est�o impacientes por ver as suas iniciativas realizadas,

participando agora num Comit� Econ�mico e Social aut�nomo, criado em Dezembro de 1994. Este comi-

t� est� a trabalhar de acordo com o modelo europeu, preparando pareceres a apresentar ao governo, expri-

mindo a posi��o conjunta dos parceiros sociais.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E A LEGISLA�ÌO

Na Gr�cia, um acordo colectivo ao n�vel do mercado de trabalho � considerado legalmente vinculativo e

tem de ser rectificado por uma lei do Parlamento. O que implica que seja erga omnes, cobrindo todos os

parceiros de ambos os lados, estejam eles organizados ou n�o.

O acordo de 1988 foi ratificado no mesmo ano. O acordo de 1991 nunca foi ratificado Ðaparentemente

devido ao facto de ser considerado inconstitucional dado que os parceiros sociais atribuem tarefas aos

organismos governamentais (os parceiros sociais exigiam um conselho de administra��o parit�rio para o

fundo no �mbito de OAED, um departamento do Minist�rio do Trabalho, que deveria colectar e adminis-

trar o imposto acordado pelos parceiros).

O acordo de 1994 repete a ideia de um fundo (actualmente j� existem dois fundos) da tutela de OAED com

conselhos de administra��o basicamente parit�rios (SEV e GSEE, completado por um director de OAED).

O problema acima mencionado deve ter sido resolvido, uma vez que o acordo colectivo de 1994 foi rati-

ficado por uma lei do Parlamento grego quase imediatamente em 1994.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E O SISTEMA 
DE FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

O sistema de educa��o e forma��o (ESSEK) da administrado pelo Estado n�o cobre de uma forma abran-

gente ou sistem�tica as necessidades em mat�ria de qualifica��es profissionais, satisfazendo desse modo

as necessidades das empresas e dos trabalhadores. H� v�rios tipos de forma��o profissional inicial (esco-

la t�cnica, escola t�cnica superior) e uma forma��o de aprendizagem, pr�xima do sistema dual alem�o,

organizada por OAED; mas n�o existe ainda um sistema geral de homologa��o, capaz de dar � forma��o
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profissional um estatuto e aceita��o.

Ilustrando o baixo estatuto da forma��o profissional inicial at� agora, 64% dos alunos sa�dos das escolas

em 1990-91 optaram pela educa��o geral.

A forma��o profissional cont�nua tem sido vista como da responsabilidade prim�ria do empregador; e

houve toda uma s�rie de diferentes iniciativas de forma��o privadas que, conjuntamente com a oferta

p�blica, foram criticadas pelos sindicatos. Ë medida que os empregadores se dispuseram a fazer acordos

colectivos sobre a forma��o e a cooperar com os sindicatos na reforma, os empregadores tamb�m n�o

podem considerar o Çstatus quoÈ actual como satisfat�rio. Ambas as partes fundaram institui��es para

organizar e implementar a forma��o, tendo cooperado tamb�m para exigir um sistema nacional de educa-

��o e de forma��o profissional.

Em 1992, foi estabelecido por lei um tal sistema, e os parceiros sociais est�o agora representados no

Conselho de Direc��o de OAED, no conselho e nos comit�s de estudo, que analisam as necessidades do

mercado de trabalho, bem como em f�runs regionais.

Um dos objectivos do novo sistema � estabelecer uma lista nacional de profiss�es reconhecidas, e um

outro � reorganizar a certifica��o para dar cumprimento �s directivas da UE.

Ainda � demasiado cedo para avaliar os efeitos desta iniciativa.

TEMAS E NêVEIS DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

N�o existem acordos colectivos a n�vel sectorial, regional ou de empresa sobre a forma��o profissional na

Gr�cia. Os acordos supramencionados s�o interindustriais, � escala nacional e geral. Os Conselhos de

empresa (apenas trabalhadores) foram criados por lei, mas o seu n�mero ainda � reduzido. Os acordos a

n�vel da empresa foram tornados poss�veis em 1990. Acordos informais ou entendimentos a n�vel de

empresa foram bastante comuns no passado, mas n�o � claro at� que ponto cobriam a forma��o. Foram

criados observat�rios sectoriais, e existem Centros de Trabalho nalgumas das maiores cidades. Ainda n�o

� claro at� que ponto eles cobrem as quest�es de forma��o.

O acordo de 1988 previa um imposto geral sobre todos os empregadores para contribuir com 0,20% da

massa salarial para financiar a promo��o dos programas de forma��o profissional. O imposto deveria ser

colectado, gerido e reembolsado �s empresas, no caso de as suas iniciativas de forma��o serem aprovadas

por OAED.

A OAED foi criticada pela forma como isso foi feito no in�cio, e o acordo de 1991 propunha um comit�

misto para fiscalizar a distribui��o do dinheiro e a implementa��o dos programas de forma��o. Como j�

foi mencionado, este acordo nunca foi ratificado pelo governo, tendo sido substitu�do em 1994 por um

acordo j� ratificado.

O acordo de 1994 aumenta o imposto para 0,45% e prev� dois fundos para os programas de forma��o pro-

fissional sob a �gide de OAED, mas independente do Estado ou de outras organiza��es p�blicas no tocan-

te � gest�o dos fundos e � oferta de forma��o:

- ELPEKE para a forma��o cont�nua dos trabalhadores, financiado por um imposto de 0,45% dos empre-

gadores

- EKLA destinada a combater o desemprego pela forma��o. Este fundo � financiado por um adicional de

0,36% da massa salarial, 0,26% dos empregadores e 0,10% dos trabalhadores.

Ambos os fundos dever�o ter Conselhos de Administra��o compostos pelos parceiros sociais.
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Como consequ�ncia de o di�logo social apenas ter sido introduzido recentemente na Gr�cia, espera-se que

o di�logo e o exemplo a n�vel europeu tenham um grande impacto sobre a constru��o das rela��es labo-

rais na Gr�cia.

O co-financiamento da forma��o pelos Fundos estruturais europeus, e os requisitos nos seus programas,

bem como as disposi��es relativas ao reconhecimento de diplomas e a quest�o da transpar�ncia de quali-

fica��es, deram indubitavelmente um impulso no que respeita �necessidade de estruturas conjuntas e de

uma ac��o conjunta.
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11 DESENVOLVIMENTO DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

Na Holanda, at� aos anos 80, o Minist�rio do Ensino e das Ci�ncias dispunha de um monop�lio quase

completo em mat�ria de forma��o profissional. Os parceiros sociais desempenhavam um papel de repre-

senta��o Ð muitas vezes ad hoc Ð na administra��o das escolas de ensino profissional. O sistema de apren-

dizagem era a �nica excep��o, porque as organiza��es patronais e sindicais sempre participaram, em gran-

de medida, na sua implementa��o.

No �mbito dos esfor�os desenvolvidos com vista � retoma econ�mica, o ensino profissional tornou-se, no

in�cio dos anos 80, um tema central na Holanda. Ao mesmo tempo, foi confiado muito explicitamente aos

parceiros sociais um papel no circuito tradicional do processo de decis�o e, nomeadamente, na defini��o

da forma e do conte�do do ensino profissional. Considerou-se ent�o necess�rio orientar mais o ensino pro-

fissional para as empresas.

O Governo holand�s considera que o ensino profissional e a forma��o profissional cont�nua s�o da incum-

b�ncia dos empregadores (o papel do Governo deve permanecer modesto). A pol�tica de forma��o deve

ser conduzida a n�vel da empresa. Devem ser celebrados acordos a n�vel dos ramos. O papel do Governo

deve limitar-se � informa��o, � identifica��o das necessidades, � formula��o dos direitos e obriga��es e a

incentivar os parceiros sociais.

Assim, de h� uns anos a esta parte, foram assinados entre o Governo e os representantes dos empregadores

e dos trabalhadores um certo n�mero de acordos tripartidos sobre a forma��o profissional cont�nua. Estes

acordos foram consignados nos relat�rios da Funda��o do Trabalho (Stichting van de Arbeid) em 1986 e

1987, no Acordo Geral de 1989 (Gemeenschappelijk Beleidskader) e no acordo Rauwenhoff "trabalhar

conjuntamente para o ensino profissional", que se vem juntar aos acordos tripartidos anteriores.

O Acordo da Funda��o do Trabalho, celebrado entre o Governo e os representantes dos empregadores e

dos sindicatos, intitulado "Juntos para o Emprego 1", de 1986, cont�m recomenda��es relativas � forma-

��o dos trabalhadores. Preconiza a conclus�o de acordos de ramo que prevejam uma intensifica��o da for-

ma��o dos trabalhadores. Os ramos devem, al�m disso, facilitar a negocia��o dos planos de forma��o e a

sua revis�o regular. As actividades de forma��o s�o coordenadas a partir de um ponto central e financia-

das por fundos, criados pelos ramos.

O segundo acordo "Juntos para o Emprego", de 1987, preconiza a constitui��o de cat�logos anuais das

actividades de forma��o pelos ramos e considera que os acordos relativos ao n�mero de trabalhadores, �s

categorias de trabalhadores implicados e ao tempo de trabalho consagrado � forma��o deveriam ser

conclu�dos em fun��o dos fundos e dos meios dispon�veis.

Existem, igualmente, cl�usulas relativas � forma��o no Acordo Geral de 1989, que recomenda a celebra-

��o de acordos financeiros relativos aos esfor�os comuns de forma��o no caso de �s empresas ser imposs�-

vel iniciar sozinhas ac��es de forma��o para os trabalhadores. As partes acordam o que � do interesse de

todos (trabalhadores e empresas) que sejam ultrapassadas as diferen�as injustificadas em mat�ria de esfor-

�os de forma��o.

H O L A N D AH O L A N D A

Dispositivo de Apoio ao Diálogo                      Social sobre a Formação Contínua187



44

33

22 RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E A LEGISLA�ÌO

Na Holanda, a forma��o cont�nua dos trabalhadores n�o est� regulamentada por leis, sendo da responsa-

bilidade das empresas e dos sectores industriais. � por isso que os acordos colectivos relativos � forma��o

profissional cont�nua ocupam um lugar importante. Eles s�o conclu�dos a n�vel dos ramos e a n�vel da

empresa. Paralelamente aos acordos colectivos formais, existem outros acordos, por exemplo, a n�vel da

empresa, em colabora��o com os conselhos de empresa (estes acordos n�o s�o for�osamente reconheci-

dos a n�vel oficial).

A negocia��o a n�vel das empresas cont�nua, no que se refere ao n�mero de assalariados cobertos, a ter

pouca import�ncia. Ela diz respeito essencialmente �s grandes empresas.

As cl�usulas gerais sobre a forma��o profissional s�o inclu�das sobretudo nos acordos de ramo.

N�o est� previsto um apoio particular � forma��o cont�nua por parte do Estado, a n�o ser para os sectores

em dificuldade e as pequenas e m�dias empresas e ainda para certos grupos de trabalhadores amea�ados

de desemprego.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E O SISTEMA
DE  FORMA�ÌO PROFISSIONALCONTêNUA

Tendo em conta a transfer�ncia para os parceiros sociais  das responsabilidades que no passado incumbiam

ao Estado, os sindicatos holandeses empenharam-se activamente na elabora��o de um sistema de forma-

��o profissional cont�nua.

A associa��o dos empregadores holandeses pensa que a forma��o profissional cont�nua �essencialmente

da responsabilidade individual dos empregadores e assalariados, mas aceita a ideia da negocia��o colecti-

va. Tamb�m s�o favor�veis a que os financiamentos sejam aplicados e geridos conjuntamente.

TEMAS E NêVEIS DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE 
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

N�vel do ramo

Na Holanda, a forma��o profissional cont�nua � regida principalmente pelas conven��es colectivas, uma

vez que 80% dos trabalhadores assalariados s�o "cobertos" por conven��es colectivas que cont�m cl�usu-

las relativas � forma��o cont�nua ou a medidas de apoio em favor do emprego. Os ramos profissionais s�o,

nomeadamente, a constru��o, os t�xteis, a metalurgia, a banca e os seguros, o com�rcio a retalho, a hote-

laria, a gastronomia, a ind�stria alimentar, as bebidas e a agricultura.

As conven��es colectivas abordam diferentes temas, como a dualiza��o da forma��o profissional cont�-

nua, as remunera��es e a cria��o de fundos de ramo consagrados �forma��o profissional cont�nua.

A dualiza��o da forma��o, mencionada nas conven��es colectivas, est� actualmente em estudo na

Holanda. N�o se trata unicamente de introduzir nas empresas um sistema de forma��o inicial eficaz, mas

de abrir a forma��o em altern�ncia igualmente aos adultos que, at� ao momento, apenas ocuparam postos

de trabalhadores manuais n�o qualificados nas empresas. As conven��es colectivas desempenham um

papel importante, uma vez que, nalgumas, o limite de idade para iniciar uma forma��o, normalmente 27

anos, foi elevado para permitir a pessoas mais idosas seguir uma forma��o em altern�ncia.

A remunera��o durante a forma��o cont�nua depende igualmente das conven��es colectivas, e n�o apenas

na medida em que a remunera��o durante a forma��o � negociada para cada sector, mas igualmente porque
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o dia de aulas na escola profissional � financiado pela empresa. Existem diferen�as entre as conven��es

colectivas dos sectores, uma vez que, por vezes, a remunera��o da forma��o se refere a cinco dias, enquan-

to que, noutros casos, se limita aos dois dias de forma��o passados na empresa.

Um instrumento essencial de financiamento da forma��o cont�nua na Holanda s�o os fundos alimentados

pelo patronato e geridos em comum pelos parceiros sociais. Com efeito, em 1989, 20% dos 97 acordos de

ramo prev�em a cria��o de um fundo profissional e 5% dos 64 acordos de empresa introduzem um tal

fundo. Outros dados mencionam 54 acordos colectivos incluindo cl�usulas relativas � cria��o de tais fun-

dos. Certos fundos s�o espec�ficos para a forma��o profissional, outros, mais gerais, referem-se mais aces-

soriamente �forma��o profissional cont�nua.

O sector da metalurgia e da electr�nica criou, em 1983, um fundo de forma��o e de desenvolvimento: o

"Fundo O+O". Os empregadores e os assalariados  do sector metal�rgico e electrot�cnico decidiram a cria-

��o colectiva desse fundo.

A ideia subjacente � cria��o do Fundo � que a partilha dos custos de forma��o deve permitir aos sectores

ser menos sens�veis �s flutua��es conjunturais. Consequentemente, h� sempre um n�mero suficiente de

novos assalariados formados e o n�vel de educa��o dos assalariados actuais pode permanecer, pelo menos,

ao mesmo n�vel ou at� progredir. O "Fundo O+O" consagra-se, portanto, ao desenvolvimento dos trabal-

hadores futuros e actuais, tendo em vista assegurar as qualifica��es dos assalariados no sector metal�rgi-

co e electrot�cnico.

Tendo o ministro dos Assuntos Sociais e do Emprego tornado a conven��o colectiva 1994-1996 do sector

electro-metal�rgico aplic�vel a todas as empresas do ramo, mesmo as n�o signat�rias da conven��o, esta

� a partir de ent�o aplic�vel em 1 500 empresas com um efectivo total de 185 000 trabalhadores. A

conven��o colectiva estipula que as empresas devem pagar ao Fundo uma percentagem de 0,6% da sua

massa salarial. 0,3% dessas verbas s�o consagradas a ac��es de forma��o profissional (como as mencio-

nadas no regulamento financeiro), 0,2% a ac��es de reconvers�o, de forma��o cont�nua e de reciclagem

(como as mencionadas no regulamento financeiro), e 0,1% � implementa��o de ac��es de forma��o pro-

fissional complementar (como as mencionadas no regulamento financeiro).

A implica��o dos parceiros sociais a n�vel dos ramos �, portanto, real no que respeita ao financiamento da

forma��o profissional cont�nua na Holanda.

N�vel da empresa

A n�vel das empresas, os interesses dos assalariados s�o representados por "conselhos de empresa".

Segundo a lei holandesa, os conselhos de empresa desempenham uma dupla miss�o: primeiramente, os

conselhos de empresa t�m, no interesse geral das empresas e dos assalariados, um direito legal de infor-

ma��o e de consulta e o direito de discutir as quest�es principais que dizem respeito � empresa; em segun-

do lugar, os conselhos de empresa podem, no caso de diferen�a de opini�o com o empregador, solicitar a

arbitragem por uma comiss�o parit�ria da empresa ou ainda por uma inst�ncia jur�dica.

Existe um direito vinculativo de co-decis�o no dom�nio da forma��o profissional inicial. No tocante �s

quest�es de forma��o cont�nua, o conselho de empresa possui um direito de consulta e de iniciativa

(WOR, lei sobre os conselhos de empresa, art. 23.3).

Os conselhos de empresa podem submeter propostas relativas � pol�tica do pessoal, podendo ser engloba-

das quest�es em mat�ria de qualifica��es. Eles t�m a possibilidade de incentivar o patronato a incorporar

acordos sobre a forma��o cont�nua nas conven��es colectivas. Al�m disso, os conselhos de empresa

podem mandar examinar pelos tribunais certas decis�es dos empregadores. Eles s�o igualmente respons�-

veis pelo controlo da aplica��o pr�tica nas empresas das conven��es colectivas negociadas a n�vel geral.
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Os membros dos conselhos de empresa atribuem uma aten��o especial �s possibilidades oferecidas em

mat�ria de forma��o cont�nua. T�m direito a cinco dias de licen�a de forma��o remunerados (WOR, art.

18¼). A forma��o cont�nua dos membros dos conselhos de empresa � financiada por uma quota-parte de

0,32% da massa salarial de todas as empresas que, por lei, devem possuir um conselho de empresa.

Os sindicatos assinam igualmente acordos colectivos a n�vel da empresa (sobretudo as grandes empresas).

OBSERVA�ÍES

Pode-se dizer, no conjunto, que as rela��es industriais na Holanda se orientam fortemente para as regula-

menta��es por conven��es colectivas. O lugar da negocia��o colectiva em mat�ria de forma��o profissio-

nal cont�nua, no entanto, ainda modesto.

A negocia��o colectiva sobre a forma��o profissional na Holanda est� dependente das flutua��es da eco-

nomia e a taxa de participa��o das empresas na forma��o est� fortemente ligada � negocia��o salarial.
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11 DESENVOLVIMENTO DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

Na Irlanda, os parceiros sociais possuem fortes organiza��es representativas.

Do lado dos empregadores, a organiza��o mais importante � a Confedera��o das Empresas e

Empregadores Irlandesas (Irish Business and Employers Confederation Ð IBEC), que �membro de

UNICE. As duas outras organiza��es de empregadores a mencionar s�o a Federa��o da Ind�stria da

Constru��o (CIF) e a organiza��o para as pequenas e m�dias empresas (ISME).

O Congresso dos Sindicatos Irlandeses (ICTU), que � membro de CES, � a �nica confedera��o sindical

irlandesa e inclui, entre os seu membros, os 66 sindicatos activos na Irlanda, 17 dos quais representam os

trabalhadores exclusivamente na Irlanda do Norte. Contando os 12 sindicatos com base no Reino Unido,

existem, na Rep�blica da Irlanda, 49 sindicatos, dos quais 12 com sede na Gr�-Bretanha. Na Rep�blica da

Irlanda h� 2 sindicatos importantes n�o filiados em ICTU.

Desde os anos 70, as negocia��es entre os parceiros sociais t�m vindo a sofrer mudan�as significativas a

v�rios n�veis.

No primeiro caso, as negocia��es bilaterais sobre as pol�ticas salariais Ð que conduziram �assinatura dos

Acordos Salariais Nacionais (NWA), em 1970, 1972, 1974, 1975, 1976 e 1978 Ð foram seguidas por nego-

cia��es tripartidas que conduziram a acordos Ð um Entendimento Nacional para o Desenvolvimento

Econ�mico e Social Ð em 1979 e 1980. Os acordos tripartidos mais importantes s�o o Programa para a

Recupera��o Nacional (PNR), assinado em 1987, o Programa para o Progresso Econ�mico e Social

(PESP), assinado em 1990, e o Programa para a Competitividade e Trabalho (PCW), assinado em 1993.

Ao contr�rio de NWA, PNR, PESP e PCW s�o programas de ac��o conjunta, compreendendo recomen-

da��es em �reas de interesse comum para o governo, empregadores e sindicatos.

Embora tais programas trilaterais n�o devam ser confundidos com acordos vinculativos, muitos observa-

dores pensam que eles s�o respeitados pelos sindicatos e as empresas, que lhes atribuem o papel chave de

regulador das rela��es industriais.

Em geral, o sistema de rela��es industriais na Irlanda parece estar a passar por um per�odo de mudan�a,

onde as caracter�sticas herdadas de um passado comum com o Reino Unido se misturam com a import�n-

cia crescente das negocia��es tripartidas, uma pol�tica em desenvolvimento de participa��o ao n�vel da

empresa e uma aten��o mais estreita �s quest�es dos m�todos inovadores de organiza��o do trabalho e de

forma��o cont�nua.

Por outro lado, a publica��o em 1992 do Livro Verde "Educa��o num mundo em transforma��o" condu-

ziu a debates sobre os sistemas de educa��o e forma��o profissional e sobre as mudan�as que � necess�-

rio introduzir para descentralizar a gest�o escolar, criar um sistema unificado de certificados, expandir os

programas de reciclagem, a refor�ar as liga��es entre a forma��o e o emprego, aumentar a import�ncia dos

dois �ltimos anos de escola e valorizar o papel da aprendizagem com base no trabalho. Presentemente, os

poderes p�blicos est�o a preparar um Livro Branco sobre a pol�tica de forma��o profissional.

No entanto, at� agora, a forma��o cont�nua n�o foi objecto de uma legisla��o espec�fica e n�o h� disposi-

��es legais relativamente � licen�a pessoal para forma��o.
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Neste contexto, iremos analisar o papel dos parceiros sociais e do di�logo social sobre a forma��o cont�-

nua na Irlanda.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E A LEGISLA�ÌO

O sistema de rela��es industriais na Irlanda baseia-se em acordos colectivos de trabalho volunt�rios, nego-

ciados pelos parceiros sociais, que, excepto em casos especiais, apenas envolvem as empresas directa-

mente representadas e o conjunto dos trabalhadores dessas empresas.

Muito embora extens�es para acordos colectivos de trabalho registados no Tribunal de Trabalho sejam tec-

nicamente vi�veis, eles parecem constituir mais a excep��o do que a regra, dada a rareza do registo.

Os dois n�veis mais importantes de negocia��o s�o o n�vel central Ð no qual o di�logo social tripartido gira

em torno da pol�tica salarial, e, por vezes, de outras pol�ticas globais Ð e o n�vel da empresa, ou mesmo do

estabelecimento, onde s�o negociados os aumentos salariais e as condi��es de trabalho.

No entanto, verifica-se a exist�ncia de negocia��es nos sectores de artes gr�ficas, constru��o, electricida-

de e distribui��o.

Nalguns sectores (por exemplo hotelaria e catering, limpeza, com�rcio alimentar, empresas jur�dicas) s�o

determinados sal�rios m�nimos pelos Comit�s Laborais Mistos estabelecidos por lei.

Uma outra plataforma poss�vel para o di�logo social s�o os Conselhos de empresa, estabelecidos por acor-

do entre os parceiros sociais e, em certos casos, por iniciativa do empregador. Apenas alguns sectores pos-

suem Conselhos de empresa que, em geral, s�o mais plataformas de consulta que de negocia��o.

Finalmente, h� que referir os delegados sindicais eleitos pelos membros do sindicato para apresentar os seus

pontos de vista ao empregador e fornecer uma liga��o entre o sindicato e os seus membros na empresa.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E O SISTEMA
DE FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

Tanto o Governo como as organiza��es de empregadores consideram que a forma��o cont�nua � da res-

ponsabilidade das empresas, pelo que as decis�es com ela relacionadas s�o uma prerrogativa da gest�o.

Como resultado, o di�logo social desempenha apenas um papel relativamente menor no sistema de for-

ma��o.

Uma excep��o importante � o Regime de Imposto-Subven��o, estabelecido no sector da constru��o. Trata-

se de um sistema de d�bito e redistribui��o de fundos destinados �educa��o cont�nua, com base em 1,25%

da massa salarial total das empresas, que permite financiar programas de forma��o no �mbito do plano de

forma��o do sector.

Este modelo foi tamb�m adoptado por todos os sectores cobertos por um Foras Aiseanna Saothair (FAS).

Embora o papel das negocia��es colectivas na educa��o cont�nua seja pequeno, conv�m mencionar algu-

mas institui��es p�blicas ou semi-p�blicas onde os parceiros sociais actuam como consultores.
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Um exemplo � o Conselho Nacional para T�tulos Profissionais (NCVA), respons�vel pela emiss�o de cer-

tificados para a forma��o inicial oferecida pelo Minist�rio da Educa��o; outros exemplos s�o o FAS, que

se ocupa do emprego e da forma��o profissional sob a �gide do Minist�rio da Empresa e Emprego, o

Comit� de Aprendizagem Nacional (NAAC), que aconselha o FAS sobre a implementa��o do novo siste-

ma de aprendizagem; CERT, a ag�ncia oficial de forma��o do turismo, da tutela do Minist�rio do Turismo;

Teageasc, a ag�ncia de desenvolvimento para a agricultura e a ind�stria alimentar.

Para al�m da participa��o da confedera��o, tamb�m deve ser mencionado o papel de SIPTU como consul-

tor em certos comit�s CERT. Ele pode desse modo influenciar a estrutura e o conte�do da oferta formati-

va no sector do turismo. Este sindicato desempenha um papel semelhante na ind�stria da hotelaria e cate-

ring, na medida em que est� representado no Comit� de Ensino de Participa��o do College de hotelaria de

Dublin.

Al�m disso, em cada sector da ind�stria transformadora e no sector da constru��o, os parceiros sociais

est�o representados num comit� consultivo de FAS que se ocupa da an�lise das necessidades em mat�ria

de forma��o.

TEMAS E NêVEIS DE DIçLOGO SOCIAL SOBRE
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

A n�vel nacional e interprofissional, PESP tem sido uma fonte de inova��o, na medida em que cont�m um

n�mero de refer�ncias para a forma��o, enfatizando a import�ncia da educa��o cont�nua e da reciclagem

dos trabalhadores. Tamb�m estipula que o financiamento das aprendizagens e a forma��o inicial ser�o o

ponto central das pr�ximas negocia��es tripartidas.

No �mbito do quadro de negocia��o PESP, a Confedera��o das Empresas e Empregadores da Irlanda

(IBEC) e o ICTU publicaram uma declara��o conjunta sobre o envolvimento crescente dos trabalhadores

a n�vel da empresa Ð Declara��o Conjunta sobre o Envolvimento dos Trabalhadores no Sector Privado -,

que, seguindo a an�lise dos recentes desenvolvimentos na Europa, incluindo os relativos ao di�logo social,

considera os trabalhadores, os seus representantes e a forma��o de gest�o como cruciais para o sucesso

estrat�gico em mat�ria de melhoria da competitividade das empresas.

O PCW assegura o apoio governamental aos programas de forma��o acordados pelos parceiros sociais e

compreende uma declara��o incentivando as empresas p�blicas e privadas a desenvolver a coopera��o

com os sindicatos no que respeita � forma��o, de forma a garantir a adapta��o constante das qualifica��es

dos trabalhadores assalariados e a sua mobilidade.

Por outro lado, os acordos colectivos a n�vel de ramo n�o tratam de quest�es de educa��o cont�nua,

incluindo, na maior parte dos casos, apenas princ�pios gerais, cuja aplica��o �recuada para o n�vel da

empresa ou do estabelecimento.

No entanto, nos �ltimos anos, foram estabelecidos entre os sindicatos e os empregadores alguns acordos

em mat�ria de oferta de forma��o, incluindo o desenvolvimento conjunto de forma��o por uma empresa

da propriedade do sindicato (ETS).

Estudos recentes, no entanto, sugeriram que os sindicatos irlandeses apenas participam em estudos sobre

as necessidades de forma��o, planeamento e avalia��o em 10% das empresas.
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As transforma��es recentes verificadas no sistema de rela��es industriais na Irlanda e a reforma no siste-

ma de educa��o e forma��o poder�o vir a refor�ar o papel dos parceiros sociais e das negocia��es colec-

tivas na educa��o cont�nua.

Hoje em dia, a educa��o cont�nua constitui, para os sindicatos, um ponto priorit�rio que foi subestimado

no passado. Isso levou os sindicatos a pedir que lhes seja atribu�do um papel mais proeminente no desen-

volvimento da forma��o, no �mbito de uma concep��o de rela��es laborais mais pac�fica, com base em

modelos n�o tayloristas de organiza��o do trabalho.

De qualquer modo, nos pr�ximos tempos, tais desenvolvimentos n�o passam de uma possibilidade, cujo

impacto e m�todos dever�o ser avaliados num futuro pr�ximo.
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11 DESENVOLVIMENTO DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE 
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTINUA

O papel dos parceiros sociais no desenvolvimento da forma��o profissional foi refor�ado a partir dos anos

80, por interm�dio de um conjunto de acordos a v�rios n�veis que mostram a influ�ncia crescente da pol�-

tica contratual na evolu��o do 

sistema de forma��o.

Do lado patronal, os actores principais s�o: a CONFINDUSTRIA (industriais do sector privado, membro

da UNICE), a CONFAPI (empregadores das PME), a IRI e a ENI (os dois agrupamentos de empresas

p�blicas) e as associa��es do sector de artes e of�cios; e, do lado sindical: a CGIL, a CISL e a UIL, as tr�s

confedera��es sindicais mais representativas e membros da CES.

Por outro lado, o papel principal do governo refere-se �s medidas ligadas �s pol�ticas activas de emprego,

ao financiamento das pol�ticas regionais de forma��o inicial e cont�nua e �coordena��o geral do sistema.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E A LEGISLA�ÌO

N�o tendo as normas da Constitui��o italiana sobre a negocia��o colectiva sido traduzidas no direito legis-

lativo, a It�lia n�o pertence ao grupo dos Estados-membros da Uni�o Europeia onde a lei assegura �s

conven��es colectivas um papel vinculativo semelhante ao do direito estatal e que disponham da possibi-

lidade de extens�o erga omnes. No entanto, as conven��es colectivas de trabalho cobrem a grande maio-

ria das empresas e dos assalariados, tanto do sector privado como do sector p�blico.

A It�lia constitui, portanto, o exemplo de um sistema voluntarista de rela��es profissionais que atribui uma

fun��o muito importante � autonomia da negocia��o entre os parceiros sociais.

Nesse sistema de rela��es industriais, os diferentes n�veis de negocia��o s�o articulados por interm�dio de

regras definidas unicamente pelos parceiros sociais.

Com efeito, as decis�es relativas �s pol�ticas globais Ð incluindo a forma��o Ð s�o tomadas a n�vel nacio-

nal, na sequ�ncia de negocia��es em que, por vezes, participa o governo (concertazione sociale), dando

azo � assinatura dos Protocoli d'intessa que, por vezes, est�o na origem de altera��es legislativas.

A n�vel regional, as negocia��es incidem sobre os problemas espec�ficos dos mercados regionais de tra-

balho e as pol�ticas de forma��o profissional a desenvolver, tendo conduzido, em certos casos, � cria��o

de estruturas comuns de gest�o da forma��o.

A n�vel sectorial, os acordos, por vezes muito detalhados, incidem, entre outros temas, sobre as condi��es

de acesso � forma��o, sobre a cria��o de estruturas comuns de gest�o da forma��o e sobre as classifica-

��es e a mobilidade profissional.

A n�vel de empresa, as conven��es colectivas Ð que cobrem directamente cerca de 1/3 das empresas, em

geral de m�dia e grande dimens�o Ð referem-se �s exig�ncias espec�ficas, considerando os acordos dos

n�veis superiores.
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33 RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E O SISTEMA
DE FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

Em It�lia, o Estado gere os institutos de educa��o profissional integrados no sistema escolar. As regi�es,

por seu turno, s�o os actores principais do sistema de forma��o, porque �precisamente a esse n�vel que �

gerida a forma��o realizada por v�rios tipos de estruturas. Entre essas estruturas, conv�m mencionar: os

poderes p�blicos (regionais e municipais); institui��es privadas criadas pelas empresas ou por associa��es

de empresas; institui��es privadas criadas por parcerias empresas-sindicatos; institutos de origem sindical;

outras institui��es privadas.

� tamb�m a n�vel regional que s�o definidas, no �mbito das pol�ticas sobre os mercados de emprego, as

pol�ticas de forma��o, e tomadas as decis�es quanto � certifica��o das forma��es.

Os parceiros sociais desempenham, portanto, um papel importante como inst�ncia de regula��o do siste-

ma de forma��o e como produtores de forma��o em si mesmos.

TEMAS E NêVEIS DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

A ac��o das associa��es patronais e dos sindicatos no desenvolvimento da forma��o cont�nua desenvol-

veu-se ap�s a cria��o, em 1984, dos contratos de forma��o-trabalho (CFL), destinados a facilitar a inser-

��o dos jovens dos 14 aos 29 anos no mercado de trabalho.

A lei que criou os CFL oferecia aos empregadores redu��es nos custos de trabalho (nas cotiza��es) e a

possibilidade de recrutar por tempo determinado durante dois anos, na condi��o de os planos respectivos

estipularem o n�mero de pessoas em causa e os n�veis de qualifica��o no in�cio e no fim do plano, e per-

mitia a simplifica��o dos procedimentos administrativos aplic�veis aos empregadores que negociam um

acordo com os sindicatos.

Esta possibilidade levou � assinatura de um certo n�mero de acordos, tendo o primeiro sido subscrito, em

1985, pela CONFAPI e as tr�s confedera��es sindicais, CGIL, CISL e UIL. Aquando da revis�o desse

acordo em 1989, os parceiros sociais introduziram o princ�pio do co-financiamento.

Um outro acordo importante a n�vel nacional � o de 1987, negociado pela IRI e por CGIL, CISL e UIL,

que criou uma empresa Ð Chirone 2000 Ð de gest�o parit�ria, cujo papel �facilitar o ajustamento entre a

oferta e a procura de qualifica��es, facilitar o financiamento da forma��o e, ainda, avaliar o sucesso dos

CFL, cuja dura��o e conte�dos tamb�m fazem parte do texto acordado.

O acordo celebrado entre as quatro associa��es do sector de artes e of�cios e as tr�s confedera��es sindi-

cais incide sobre a aprendizagem Ð destinada a jovens dos 15 aos 20 anos Ð e os CFL Ð destinados a pes-

soas dos 21 aos 29 anos das categorias de n�vel m�dio ou superior Ð e compreende uma s�rie de medidas

que visam a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, a protec��o das pessoas com defici�n-

cia e a avalia��o das decis�es adoptadas.

Em 1986, a CONFINDUSTRIA e as tr�s confedera��es sindicais assinaram o primeiro acordo relativo aos

CFL. Este acordo, revisto em 1988, deu azo � cria��o de comit�s parit�rios em seis regi�es Ð nomeada-
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mente o Pi�mont e a Lombardia Ð encarregadas de planificar forma��es orientadas para o posto de tra-

balho, avaliar modelos de forma��o para os CFL que associam a forma��o na sala de aulas � forma��o no

posto de trabalho. Al�m disso, este acordo criou limita��es aos CFL aplic�veis �s empresas que n�o recru-

tam pelo menos metade dos trabalhadores ao abrigo desse regime.

Acordo de 1986 foi completado por um novo protocolo que visa:

- modificar, com a participa��o dos parceiros sociais, as regras e a organiza��o do sistema de forma��o,

integrando o sistema dual e a forma��o cont�nua;

- desenvolver as experi�ncias parit�rias de inova��o realizadas at� ao presente;

- melhorar o sistema de antecipa��o das necessidades para permitir uma planifica��o adequada da oferta

de forma��o; criar inst�ncias parit�rias em todas as regi�es;

- reivindicar a cria��o de uma inst�ncia tripartida permanente destinada � coordena��o da forma��o 

cont�nua;

- pedir ao Governo que os fundos p�blicos, nacionais e comunit�rios, destinados �forma��o, bem como os

0,3% da massa salarial pagos pelas empresas sejam utilizados sobretudo para a forma��o cont�nua.

A n�vel sectorial, o papel dos parceiros sociais desenvolveu-se ap�s a negocia��o da conven��o colectiva

no sector metal�rgico que, em 1973, criou a "cl�usula das 150 horas".

Ap�s v�rias revis�es deste princ�pio, esta conven��o colectiva estipula hoje a exist�ncia de um cr�dito de

horas Ð igual a 21 vezes o n�mero de trabalhadores Ð destinado � utiliza��o em forma��es de pelo menos

300 horas, e fixa a percentagem de 2% como limite do n�mero de trabalhadores que podem utilizar ao

mesmo tempo esse fundo. Esta cl�usula, hoje presente em quase todas as conven��es de ramo, constitui

uma das aquisi��es mais importantes das conven��es colectivas sectoriais.

O sector dos bancos constitui, desde 1992, um outro exemplo do refor�o do papel dos parceiros sociais no

desenvolvimento da forma��o, porque, neste sector, todos os assalariados disp�em hoje de 4 semanas de

adapta��o Ð em vez de uma �nica semana, prevista pela lei Ð e de um cr�dito individual de 15 horas de

forma��o. Os conte�dos e as modalidades de forma��o cont�nua s�o objecto de negocia��es a n�vel da

empresa.

Um terceiro exemplo de boa pr�tica � a cria��o de uma estrutura comum (Formedil), financiada por um

fundo sectorial calculado na base de 0,2% a 1% da massa salarial que, entre outras actividades, assegura

a forma��o a diferentes n�veis de qualifica��o.

Estes tr�s casos n�o representam for�osamente a situa��o no conjunto dos sectores. No entanto, em quase

todas as conven��es de ramo, os parceiros sociais chegaram a acordo quanto � igualdade de oportunidades,

aos direitos concedidos aos trabalhadores estudantes e ao interc�mbio de informa��es que visam a ac��o

comum.

No tocante �s negocia��es a n�vel regional, as negocia��es t�m como resultado apenas protocolos

(Protocolo d'intessa) cujo objectivo principal � a gest�o dos CFL.
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O n�vel empresarial continua a ser aquele onde � mais fraca a presen�a das ac��es concertadas dos par-

ceiros sociais. Uma vez que os planos de forma��o s�o volunt�rios e o sistema de rela��es industriais se

baseia no princ�pio do voluntarismo, o papel dos sindicatos continua, na maior parte dos casos, reduzido

� informa��o e, por vezes, � consulta, porque os empres�rios consideram que se est� perante uma aposta

estrat�gica para as empresas.

OBSERVA�ÍES

O acordo nacional interprofissional de 20 de Janeiro de 1993 mostra que os parceiros sociais italianos

desejam desempenhar um papel mais forte na cria��o de um sistema nacional de forma��o cont�nua, mais

estruturado, nomeadamente quanto � an�lise das necessidades e� � certifica��o profissional.

A legisla��o publicada em 1993 tomou em considera��o uma parte das propostas dos parceiros sociais,

criando um fundo nacional para a forma��o profissional e ligando os parceiros sociais � formula��o das

pol�ticas de reconvers�o e reestrutura��o. Resta ver que evolu��es � que ser�o identificadas nos outros

dom�nios.
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DESENVOLVIMENTO DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE 
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

No Luxemburgo, a forma��o profissional cont�nua � assegurada simultaneamente pelos parceiros sociais

(empregadores e trabalhadores) e o governo.

A pol�tica conduzida orienta-se em fun��o das conclus�es extra�das das reuni�es tripartidas (Estado, patro-

nato, sindicatos).

As organiza��es sindicais e patronais apoiam o objectivo de desenvolvimento da FPC e consideram que a

forma��o profissional deve constituir  um elemento essencial da gest�o dos recursos humanos. No entan-

to, os pontos de vista dos sindicatos e dos empregadores divergem quanto �s modalidades de implemen-

ta��o da FPC.

Os sindicatos preconizam a aplica��o de um instrumento que exija um empenhamento m�nimo da parte do

empregador em mat�ria de acesso � forma��o cont�nua, ao mesmo tempo que um quadro regulamentar

m�nimo da forma��o profissional a n�vel nacional e comunit�rio, enquanto que o patronato se op�e a toda

a regulamenta��o obrigat�ria nesse dom�nio. Os sindicatos reclamam estruturas que associem os trabal-

hadores � elabora��o e �s adapta��es do plano de forma��o no interior das empresas. Em contrapartida, o

patronato estima que as decis�es em mat�ria de gest�o dos recursos humanos s�o da �nica responsabili-

dade do empregador que organiza o trabalho.

Sindicatos e empregadores t�m igualmente pontos de vista divergentes no que respeita ao direito indivi-

dual de acesso � forma��o cont�nua (segundo os sindicatos, o direito individual permitiria ao assalariado

seguir uma forma��o e obter as qualifica��es correspondentes �s suas necessidades e n�o necessariamen-

te �s da empresa).

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E A LEGISLA�ÌO

N�o existem, no Luxemburgo, acordos colectivos a n�vel nacional interprofissional no que respeita � FPC.

Os parceiros sociais, no seio do Conselho Econ�mico e Social, emitem pareceres sobre o quadro e as lin-

has directrizes da futura regulamenta��o em mat�ria de FPC a estabelecer pelo governo.

A negocia��o propriamente dita � efectuada a n�vel da empresa ou a n�vel de ramo.

H� uma obriga��o de negociar que � imposta por lei. Quando um sindicato o exige, o empregador deve

participar nas negocia��es. A legisla��o enumera o que deve ser estipulado em cada acordo. Apenas os

sindicatos representativos a n�vel nacional t�m compet�ncia para concluir acordos colectivos. Na pr�tica,

por�m, os sindicatos de ramo e os sindicatos de empresa podem participar nas negocia��es, mas n�o t�m

o direito de concluir acordos colectivos.

Em princ�pio, s�o os empregadores que decidem sobre as ac��es de forma��o. Certas conven��es colec-

tivas prev�em um direito de acesso parcial � FPC. Certas disposi��es legais tornam um conjunto de for-

ma��es sectorialmente obrigat�rias, nomeadamente em mat�ria de higiene e de seguran�a, ou ainda, a

n�vel do sector banc�rio, a forma��o em mat�ria de luta contra o branqueamento de dinheiro.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E O SISTEMA
DE FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

No Luxemburgo, os parceiros sociais interv�m em mat�ria de forma��o profissional essencialmente por

interm�dio das c�maras profissionais. Estas �ltimas foram investidas pelo artigo 38 da lei de 4 de Abril

de 1994 do direito e da miss�o de velar pelo ensino profissional. Esta miss�o foi confirmada v�rias vezes
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pelas diferentes leis relativas � forma��o profissional cont�nua.

As c�maras profissionais s�o as seguintes: a c�mara dos empregados privados (assalariados com estatuto de

empregados), a c�mara do trabalho (assalariados com estatuto de oper�rio), a c�mara dos funcion�rios e empre-

gados p�blicos, a c�mara da agricultura (patr�es do mundo agr�cola, viti-vin�cola e hort�cola), a c�mara de

com�rcio (patr�es do com�rcio e da ind�stria) e a c�mara dos of�cios (patr�es do sector artesanal).

A sua participa��o faz-se a diferentes n�veis :

A n�vel da pol�tica nacional de forma��o profissional

Todo o projecto de lei ou de regulamento relativo � forma��o profissional antes de ser submetido �s ins-

t�ncias legislativas � submetido ao parecer das c�maras profissionais. O governo toma decis�es ap�s ter

consultado as c�maras profissionais. As c�maras profissionais est�o igualmente representadas num certo

n�mero de institui��es nacionais, destinadas, entre outras, a aconselhar o Ministro da Educa��o Nacional

sobre todos os aspectos do ensino escolar e da forma��o profissional. Al�m desta participa��o directa das

c�maras profissionais, representantes patronais e sindicais cooperam noutras inst�ncias nacionais como o

Conselho Econ�mico e Social e o Comit� de Coordena��o Tripartida.

A n�vel da aprendizagem

As c�maras profissionais t�m igualmente compet�ncias legais muito amplas em mat�ria de aprendizagem desde

1929, altura em que foi introduzida a aprendizagem no Luxemburgo. Assim, com base no decreto gr�o-ducal de

8 de Outubro de 1945, elas determinam, conjuntamente com o servi�o de orienta��o profissional, 

as profiss�es inclu�das na aprendizagem e a dura��o obrigat�ria da aprendizagem. Este decreto confere-

lhes largas compet�ncias, podendo inclusive conferir ou retirar o direito de formar aprendizes e fixar as

condi��es que uma empresa deve preencher para poder formar aprendizes. Elas estabelecem as f�rmulas

de contratos de aprendizagem, os programas de forma��o em meio laboral e os programas de exame de

fim de aprendizagem. Em caso de rescis�o do contrato de aprendizagem, � requerido o seu acordo. Elas

devem, al�m disso, aprovar a prorroga��o do contrato. Por fim, o controlo e a fiscaliza��o da aprendiza-

gem s�o da sua incumb�ncia.

A n�vel do ensino secund�rio t�cnico

As c�maras profissionais s�o igualmente associadas � forma��o em meio escolar, atrav�s da sua implica-

��o a n�vel do ensino secund�rio t�cnico. Elas fazem parte das comiss�es de coordena��o e colaboram na

elabora��o dos programas de teoria profissional e de forma��o pr�tica.

A n�vel da forma��o profissional cont�nua dos trabalhadores assalariados

As c�maras profissionais patronais e salariais desempenharam um papel essencial em mat�ria de promo-

��o da forma��o profissional cont�nua dos trabalhadores delas dependentes. Elas organizam numerosas

ac��es de forma��o destinadas a respons�veis de empresas e trabalhadores assalariados.

TEMAS E NêVEIS DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE
A FORMA�ÌO  PROFISSIONAL CONTêNUA

A n�vel de ramo

Existe uma negocia��o a n�vel sectorial. O sector banc�rio foi um dos primeiros sectores a desenvolver a

Forma��o Profissional Cont�nua de forma sistem�tica e a regulament�-la por interm�dio da conven��o

colectiva de trabalho.
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Nos termos do acordo colectivo da banca, de 20 de Agosto de 1991, uma forma��o organizada pelo

Instituto de Forma��o da Associa��o dos Bancos e sancionada por um exame d� direito aos seguintes

benef�cios: uma licen�a de forma��o de um dia para os candidatos a exame, comparticipa��o pelo empre-

gador em 50% das despesas de inscri��o aquando do pagamento (em caso de sucesso no exame, a taxa �

paga em 100% pelo empregador) e a concess�o de um cr�dito de hora. Esta modalidade � considerada

pelos parceiros sociais luxemburgueses como uma modalidade de co-investimento.

Existem igualmente acordos nos sectores dos seguros, das garagens (a conven��o colectiva declarada de

obriga��o geral prev�, para os assalariados que tenham seguido o curso de forma��o cont�nua em electri-

cidade e electr�nica de autom�veis para mec�nicos de ve�culos autom�veis, um aumento de 2% do seu

sal�rio efectivo mediante apresenta��o do diploma obtido) e da siderurgia (o acordo colectivo prev� uma

licen�a de forma��o especial para a participa��o nas ac��es de forma��o organizadas com vista � melho-

ria das qualifica��es).

A n�vel da empresa

A n�vel da empresa, os parceiros sociais est�o presentes na delega��o do pessoal, no conselho de empre-

sa misto e na representa��o salarial nos conselhos de administra��o das grandes sociedades an�nimas.

No sector das artes e of�cios, do com�rcio e da ind�stria, certas empresas desenvolvem a forma��o pro-

fissional cont�nua do seu pessoal sem que esta esteja prevista por via convencional.

OBSERVA�ÍES

Enquanto que o sistema de negocia��o colectiva est� desenvolvido no Luxemburgo (60% dos trabalha-

dores est�o cobertos por uma conven��o colectiva), constata-se que apenas uma reduzida parte dos acor-

dos colectivos cont�m disposi��es relativas � forma��o profissional. As conven��es colectivas de ramo

(banca, siderurgia e garagens) cobrem, no entanto, um importante n�mero de assalariados.

Nenhum acordo colectivo prev� um direito geral de acesso � forma��o para todo o assalariado. Embora a

participa��o nas ac��es de forma��o seja encorajada, a decis�o final continua a ser prerrogativa do chefe

de empresa. Na maioria dos casos, os acordos estipulam que os custos de forma��o sejam pagos pela

empresa e que o assalariado n�o sofra nenhuma perda de remunera��o pelo facto de participar nas activi-

dades de forma��o durante o tempo de trabalho.

A quest�o do co-investimento da forma��o est� no centro dos debates sobre a futura lei quadro relativa �

organiza��o da forma��o cont�nua no Luxemburgo que dever�, em princ�pio, ser aprovada brevemente. O

parecer emitido em 8 de Dezembro de 1993 pelo Conselho Econ�mico e Social, que serve de base � ela-

bora��o da lei quadro, deixa entrever as grandes orienta��es em mat�ria de co-investimento.
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11 DESENVOLVIMENTO DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

O final da ditadura (1974) e a ades�o de Portugal � Comunidade Econ�mica Europeia (1986) introduziu

um novo contexto econ�mico e social, que, por seu turno, deu origem a importantes altera��es nas rela-

��es industriais e, ao mesmo tempo, no campo da forma��o profissional.

Uma caracter�stica importante da economia portuguesa � o facto de cerca de 70% da popula��o activa tra-

balhar em pequenas e m�dias empresas.

A escolaridade obrigat�ria � de 9 anos para os alunos que entraram para a escola em 1987/88. Para os

outros, continua ser de 6 anos.

Os princ�pios b�sicos no dom�nio da forma��o profissional s� passaram a ser lei em 1984, pelo que os sis-

temas de forma��o inicial e de educa��o e forma��o cont�nua ainda est�o nos seus prim�rdios.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E A LEGISLA�ÌO

Os seguintes tr�s acordos trilaterais, celebrados entre o governo e os parceiros sociais, s�o de particular

import�ncia:

O Acordo Econ�mico e Social (AES), assinado em Outubro de 1990 pelo Governo, a Confedera��o da

Ind�stria Portuguesa (CIP), a Confedera��o do Com�rcio Portugu�s (CCP) e a Uni�o Geral de

Trabalhadores (UGT).

O Acordo de Pol�tica de Forma��o Profissional (APFP), assinado pelo governo, a Confedera��o da

Agricultura Portuguesa (CAP), CIP, CCP, UGT e a Confedera��o Geral dos Trabalhadores Portugueses

(CGTP-IN). Este acordo estabelece, nomeadamente, o direito dos trabalhadores e seus representantes �

informa��o e consulta sobre programas de forma��o e promove a coopera��o entre o governo e os par-

ceiros sociais no dom�nio da forma��o profissional e da considera��o da mesma nas contrata��es colecti-

vas.

Existem tamb�m v�rios decretos-leis nesta �rea: sobre a forma��o profissional (1991), sobre a pr�-apren-

dizagem (1991), sobre a aprendizagem (1984 e altera��es) e sobre a certifica��o profissional (1992).

As confedera��es patronais e sindicais desempenham um papel consultivo importante no �mbito do siste-

ma de pr�-aprendizagem e aprendizagem atrav�s da Comiss�o Nacional de Aprendizagem, um �rg�o tri-

partido.

De acordo com a lei portuguesa, o investimento em forma��o cont�nua n�o � obrigat�rio.

Regra geral, as empresas disponibilizam fundos para a forma��o cont�nua enquanto que o Estado financia

a forma��o inicial. Empregadores e trabalhadores contribuem para o financiamento do sistema de forma-

��o pagando uma TSU (taxa social �nica), uma parte da qual � atribu�da � forma��o profissional. A for-

ma��o inicial � financiada atrav�s das dota��es atribu�das por um certo n�mero de minist�rios; em certos

casos, � financiada pela empresa e pelos formandos (aprendizagem e forma��o profissional).
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Os parceiros sociais desempenham um papel consultivo na fiscaliza��o da utiliza��o dos fundos p�blicos

e das receitas de TSU, no �mbito das institui��es p�blicas mais importantes (IEFP - Instituto do Emprego

e Forma��o Profissional, e IGFSS, Instituto de Gest�o Financeira da Seguran�a Social).

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E O SISTEMA
DE FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

Em termos globais, os acordos colectivos estabelecem apenas os princ�pios gerais aplic�veis � forma��o e

n�o especificam as modalidades de informa��o ou consulta dos representantes dos trabalhadores.

Os parceiros sociais, atrav�s das suas pr�prias organiza��es sectoriais, s�o envolvidos com o governo na

defini��o, desenvolvimento e aplica��o das pol�ticas de forma��o. Eles s�o tamb�m implicados no recon-

hecimento da forma��o e no sistema de certifica��o, nas ac��es de implementa��o da forma��o.

O Observat�rio do Emprego e Forma��o Profissional (OEFP), uma organiza��o tripartite estabelecida

ap�s o acordo APFP, foi encarregado de elaborar um m�todo para avaliar as necessidades de forma��o e

conduzir inqu�ritos numa base anual sobre as iniciativas de forma��o existentes, para conhecer as expec-

tativas dos empres�rios em termos de necessidades de forma��o no per�odo de tr�s anos seguinte.

O papel do Estado � mais importante no dom�nio da forma��o inicial do que no da forma��o profissional

cont�nua, sector em que as empresas s�o os principais actores.

No �mbito do acordo APFP (1991), n�o havia uma certifica��o de forma��o integrada nem qualquer sis-

tema de reconhecimento. O sistema faz a distin��o entre certificados de forma��o e certificados de quali-

fica��es; est� prevista tamb�m uma equival�ncia entre a forma��o inicial e a cont�nua, bem como para a

forma��o obtida essencialmente atrav�s da experi�ncia.

O AES (1990) introduziu um princ�pio segundo o qual os trabalhadores t�m direito, sob dadas instru��es,

a prolongar a licen�a sem vencimento (n�o inferior a 60 dias) de forma a poder frequentar cursos de for-

ma��o.

No �mbito do acordo APFP (1991), foi promovido um programa de escolaridade experimental da forma-

��o, com o objectivo de permitir aos trabalhadores participar, em certas circunst�ncias, em ac��es de for-

ma��o ao mesmo tempo que mant�m o seu emprego e sal�rio b�sico.

TEMAS E NêVEIS DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE 
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

H� grandes diferen�as entre os tr�s n�veis: nacional, sectorial e empresarial. Os acordos nacionais incluem

componentes contratuais importantes, enquanto que as negocia��es se limitam a estabelecer directivas a

seguir na pol�tica de forma��o profissional.

A n�vel sectorial, as disposi��es contidas nos acordos colectivos estabelecem muitas vezes apenas os

princ�pios gerais.

A n�vel empresarial, o envolvimento dos parceiros sociais na organiza��o da forma��o cont�nua � muito

limitado.
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Os acordos AES e APFP estabeleceram o princ�pio de que os trabalhadores e os seus representantes deve-

riam ser informados e consultados no que respeita a programas de forma��o implementados pelas empre-

sas.

Os parceiros sociais est�o representados no Conselho de Administra��o do Instituto do Emprego e

Forma��o Profissional (IEFP) e na Commiss�o Permanente de Certifica��o Profissional. De acordo com

a lei, a responsabilidade pelo sistema de reconhecimento global � partilhada pelas tr�s partes envolvidas.

Eles tamb�m desempenham um papel consultivo no �mbito do IEFP e das suas estruturas regionais e no

quadro das estruturas de outras institui��es p�blicas.

Apenas as maiores empresas elaboram usualmente os seus pr�prios programas de forma��o. A forma��o

� ministrada por institui��es de forma��o p�blicas e privadas e por associa��es de empregadores e sindi-

cais. Um certo n�mero de "Escolas Profissionais" s�o patrocinadas pelas associa��es de empregadores

e/ou sindicais.

As institui��es p�blicas apoiam t�cnica e financeiramente os esfor�os de forma��o destinado a sectores

que encontram grandes dificuldades de acesso ao mercado de trabalho e aos trabalhadores em geral.

OBSERVA�ÍES

Os acordos AES e APFP introduziram uma base importante para uma maior coopera��o entre os empre-

gadores, sindicatos e o Estado no desenvolvimento da forma��o e da educa��o e forma��o cont�nua. A

participa��o dos empregadores e dos sindicatos neste processo estende-se at� ao n�vel regional.
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11 DESENVOLVIMENTO DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTINUA

O Reino Unido foi sempre caracterizado mais por medidas volunt�rias do que por acordos contratuais

sobre a forma��o profissional cont�nua, � diferen�a de outros Estados europeus. Desde 1979, o papel e a

influ�ncia dos sindicatos t�m vindo a diminuir geralmente. No Reino Unido, existe uma larga consulta

informal e negocia��es colectivas sobre a forma��o.

Na �ltima d�cada, o Estado desempenhou um papel menor no dom�nio da educa��o e forma��o profissio-

nal inicial e cont�nua, pelo que os niveis de forma��o na Gr�-Bretanha n�o melhoraram significativamen-

te e a taxa de participa��o e nas ac��es medidas de forma��o profissional e cont�nua n�o corresponde �

dos seus principais concorrentes industriais.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E A LEGISLA�ÌO

As rela��es industriais na Gr�-Bretanha n�o s�o legalmente vinculativas, pelo que a representa��o dos tra-

balhadores no posto de trabalho ou no dom�nio das negocia��es colectivas n�o est� regulada. Existem dis-

posi��es legais apenas nos dom�nios do direito de trabalho, do direito dos contratos de trabalho e � legis-

la��o relativa � protec��o social e contra o despedimento.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E O SISTEMA
DE FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTINUA

Em 1988, o Livro Branco "Emprego para os anos 90" identificou uma defici�ncia no  sistema de educa-

��o e forma��o inicial e cont�nua em compara��o com outros pa�ses europeus. Como resultado, o Governo

estabeleceu uma Divis�o Formac�o, empresa e educac�o no �mbito do Minist�rio do Emprego, que deve-

ria cooperar com os Conselhos de Forma��o e Empresa (Training & Enterprise Councils Ð TEC) e as

Organiza��es de Forma��o Industrial (Industrial Training Organisations Ð ITO) no desenvolvimento da

forma��o profissional inicial e cont�nua. Os Minist�rios da Educa��o e Forma��o fundiram-se agora para

formar um �nico minist�rio. O Governo, entre outras iniciativas, tamb�m introduziu a filosofia das

Qualifica��es Profissionais Nacionais (National Vocational Qualifications Ð NVQ).

Em 1986, foi estabelecido o Conselho Nacional para as Qualifica��es Profissionais (National Council for

Vocational Qualifications Ð NCVQ), a fim de desenvolver a n�vel nacional um sistema unificado de qua-

lifica��es baseadas no trabalho. O NCVQ homologa as Qualifica��es Profissional Nacionais (NVQ) rela-

tivamente a normas identificadas pelos organismos de direc��o das ind�strias Industry Lead Bodies (ILB)

divisidos pelos empregadores em cada sector industrial. As NVQ baseiam-se mais nas compet�ncias do

que na conclus�o de uma forma��o, sendo a prioridade colocada mais nos resultados da aprendizagem do

que no processo. Embora os Sindicatos nem sempre estejam representados nas ILB, o Congresso dos

Sindicatos (TUC) coopera com a Confedera��o da Ind�stria Brit�nica (CBI) e o Minist�rio da Educa��o

na aprecia��o dos T�tulos de Forma��o Nacionais (National Training Awards Ð NTA) para empresas que

proponeram programas de forma��o particularmente eficientes. O TUC est� tamb�m representado no

NCVQ.

Os sindicatos est�o interessados em desenvolver NVQ de base ampla, oferecendo compet�ncias em pro-

fundidade a n�vel geral, avan�ado, de supervis�o e de dire��o.

R E I N O  U N I D OR E I N O  U N I D O
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Muitas das ind�strias procuram uma m�o-de-obra cada vez mais qualificada e prosseguem uma pol�tica de

flexibilidade atrav�s de compet�ncias m�ltiplas, como � o caso, nomeadamente, no sector da constru��o

e qu�mico. No sector da constru��o, foi lan�ado em Junho de 1990 o Regime de Desenvolvimento de

Compet�ncias Nacionais (National Skills Development Scheme Ð NSDS) ao abrigo do Acordo Nacional

para a Ind�stria da Engenaria Civil.

Na constru��o, os sindicatos est�o representados ao n�vel do Conselho e em todos os comit�s e grupos de

trabalho. A participa��o sindical em quest�es de forma��o a n�vel sectorial nesta ind�stria foi extensa, mas

n�o sem dificuldades. O sistema de cobran�a de impostos aos empregadores, que foi abandonado noutras

ind�strias, ainda permanece na ind�stria da constru��o.

TEMAS E NêVEIS DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE
A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

No in�cio dos anos 60, o tripartidarismo foi integrado nos novos acordos de planeamento econ�mico no

�mbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econ�mico e dos Comit�s de Desenvolvimento

Econ�mico.

A partir da elei��o do Governo Conservador em 1979, o acento deslocou-se do tripartidarismo e da ofer-

ta de forma��o imposta por lei para medidas de forma��o conduzidas pelo empregador e volunt�rias.

Para os empregadores, a quest�o essencial � dispor de m�o-de-obra com as compet�ncias necess�rias para

realizar as tarefas de acordo com os objectivos da empresa. Para os trabalhadores, a forma��o e a valida-

��o dessa forma��o representam um meio de ver as suas qualifica��es e compet�ncias reconhecidas, o que,

por seu turno, deveria constituir uma via para auferir maiores sal�rios, melhorar a satisfa��o e a seguran-

�a no emprego e aumentar a mobilidade no mercado de trabalho. 

Os organismos representativos, as associa��es de empregadores e sindicais, apoiam estes objectivos de

cada uma das partes, mas cada um deles pode ter uma agenda mais vasta.

Hoje em dia, o TUC ou os sindicatos individuais possuem direitos de consulta nos TEC a n�vel regional,

sendo o principal ponto de discuss�o a organiza��o das NVQ. Os primeiros sinais de uma altera��o de

orienta��o dos sindicatos em mat�ria de forma��o pode ser detectado nas actividades em v�rios sindica-

tos na segunda metade dos anos 80.

A focagem dos TUC em mat�ria de forma��o deslocou-se dos n�veis nacionais e industriais para o posto

de trabalho, com propostas no sentido de criar uma base legal para a consulta dos trabalhadores atrav�s da

forma��o de Comit�s de Forma��o no Posto de Trabalho (WTCOM).

Estudos a n�vel sectorial e empresarial demonstraram uma vontade por parte da gest�o em envolver os sin-

dicatos nas discuss�es relativas � forma��o, embora haja diferen�as significativas na natureza do envolvi-

mento em termos de n�vel, alcance e profundidade das negocia��es. O n�vel a que se efectuam as dis-

cuss�es sobre a forma��o � determinado largamente pelo n�vel das negocia��es colectivas sobre outras

quest�es ou por factores como: o f�rum onde � discutida a forma��o, a representatividade do sindicato, as

atitudes dos empregadores, o volume da forma��o e o n�vel de qualifica��o da m�o-de-obra.

Nalgumas empresas tamb�m existem inst�ncias de negocia��o local, como os Conselhos de empresa ou os

comit�s de negocia��o mistos ou ainda os Comit�s de forma��o onde s�o discutidas as quest�es de forma��o.
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55 OBSERVA�ÍES

A Carta Social de 1989 inclu�a a inten��o de assegurar o acesso � forma��o profissional para todos os tra-

balhadores durante a sua vida activa. Subsequentemente, no Tratado de Maastricht, foram definidas de

uma forma mais precisa,as obriga��es da CE no dom�nio da forma��o profissional, mas os 12 Estados-

membros ainda n�o chegaram a acordo quanto a uma pol�tica social comum. No entanto, todos os Estados-

membros, � excep��o do Reino Unido, chegaram a um acordo quanto a 

um protocolo adicional sobre a pol�tica social.

R E I N O  U N I D OR E I N O  U N I D O
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DESENVOLVIMENTO DO DIçLOGO SOCIAL SOBRE A
FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

Existe, na Su�cia, uma pol�tica activa de emprego que visa o pleno emprego. � dada prioridade ao finan-

ciamento de programas de forma��o cont�nua que permitam �s pessoas formadas aceder a um emprego.

A forma��o cont�nua dos adultos � composta de tr�s vertentes: a educa��o geral de adultos, a forma��o

cont�nua das pessoas � procura de emprego visando o mercado de trabalho e a forma��o cont�nua na

empresa.

Os parceiros sociais na Su�cia s�o representados por tr�s grandes organiza��es sindicais :

- A Landorganisationen (LO) que reagrupa principalmente os trabalhadores dos sectores p�blicos e 

privados.

- A Tj�nstem�nnens Centralorganisation (TCO) que reagrupa os empregados dos sectores p�blicos e 

privados.

A LO e a TCO est�o filiadas na Confedera��o Europeia dos Sindicatos.

- A Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) que reagrupa agentes do Estado e destacados.

A organiza��o patronal sueca mais importante e mais poderosa � a Svenska Arbetsgivare F�reningen

(SAF), com mais de 34 federa��es filiadas, reagrupando tr�s outras organiza��es os empregadores da fun-

��o p�blica.

O "Conselho Misto de Forma��o Industrial" � uma comiss�o parit�ria criada pela organiza��o sindical LO

e a organiza��o patronal SAF. Desenvolve actividades em mat�ria de forma��o profissional cont�nua,

favorece a colabora��o bilateral dos parceiros sociais e fornece recomenda��es estrat�gicas no que concer-

ne � forma��o profissional cont�nua. Esta comiss�o parit�ria coordena as actividades dos "Comit�s de

Com�rcio Mistos", os comit�s parit�rios do ramo do com�rcio que t�m por objectivo analisar as necessi-

dades de compet�ncias neste sector.

Durante seis d�cadas de governo social-democrata (1932-1976, 1982-1991 e de novo ap�s 1994), foi esta-

belecido um tecido social denso e com m�ltiplas estruturas de co-decis�o institucionalizada. No decurso

dos anos 70 e 80, as rela��es industriais na Su�cia funcionavam segundo o princ�pio de autonomia dos

parceiros sociais sem interven��o do Estado.

Em 1992, a SAF (organiza��o patronal) anunciou uma mudan�a de estrat�gia na sua pol�tica, abandonan-

do as comiss�es governamentais tripartidas a n�vel central e regional e privilegiando a descentraliza��o e

a negocia��o a n�vel das empresas.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E A LEGISLA�ÌO

Na Su�cia, os parceiros sociais desempenham tradicionalmente um papel importante no dom�nio da for-

ma��o profissional inicial e um papel menor na forma��o profissional cont�nua. Este papel, que nem

sempre est� inclu�do na legisla��o, resulta igualmente de acordos colectivos.

Assim, no sector privado, foi assinado um acordo entre LO, a SAF e a Uni�o dos empregados privados

(PTK). Este acordo, de ordem geral, visa a informa��o e a forma��o dos assalariados sobre a organiza��o

S U � C I AS U � C I A
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do trabalho e as novas tecnologias no sector da ind�stria. Levou � assinatura de acordos entre os parcei-

ros sociais a n�vel local. Estes acordos cont�m disposi��es segundo as quais os parceiros locais se com-

prometem a ajudar os assalariados a fazer face �s novas exig�ncias em mat�ria de qualifica��o e conheci-

mentos.

RELA�ÌO ENTRE O DIçLOGO SOCIAL E O SISTEMA
DE FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

A n�vel da pol�tica nacional de forma��o profissional

A Su�cia possui uma longa tradi��o de forma��o dos adultos, apoiada durante d�cadas pelo Estado sob os

governos sociais democratas. A pol�tica de emprego baseia-se principalmente em ofertas de forma��o pro-

fissional cont�nua, financiadas pelo Estado. S�o disponibilizados programas de adapta��o, de promo��o

na carreira e de reinser��o na vida activa para pessoas � procura de emprego. Estes programas s�o finan-

ciados pelos fundos p�blicos ligados � pol�tica de emprego.

O programa "Komvux", introduzido em 1968, tem por objectivo a forma��o dos adultos que desejam obter

o n�vel secund�rio (forma��o inicial).

O programa p�s-secund�rio "Educa��o suplementar" permite a adultos seguir uma forma��o relacionada

com a sua actividade profissional ou aberta a outras actividades em dom�nios como o turismo e a econo-

mia.

Um programa "Forma��o de Mercado de Trabalho" permite �s pessoas � procura de emprego seguir uma

forma��o que facilita a sua integra��o nas empresas.

Estes programas de forma��o podem ser ministrados por diversos organismos de forma��o. O "Grupo

AMU" (îrg�o Nacional de Forma��o no Emprego e Educa��o T�cnica) � um desses organismos aut�no-

mos encarregados de ministrar as forma��es subvencionadas pelo Estado. Possui 24 centros AMU des-

centralizados, dirigidos por um conselho tripartido. Unidades econ�micas independentes, os AMU trabal-

ham em concorr�ncia com outros institutos que ministram cursos de forma��o cont�nua segundo as neces-

sidades do mercado de trabalho regional.

A n�vel da forma��o profissional cont�nua dos assalariados

A forma��o profissional cont�nua � organizada na empresa e financiada pelos empregadores que decidem

sobre os programas de forma��o e a participa��o dos assalariados nesses programas. A empresa pode asso-

ciar-se �s universidades, escolas e organismos de forma��o para realizar o seu programa de forma��o.

Desde 1975, � garantido pela lei sobre a disponibiliza��o para a forma��o cont�nua um direito individual de

acesso � forma��o cont�nua. Todos os assalariados que tenham trabalhado h� pelo menos seis meses para o

mesmo empregador ou pelo menos doze meses nos �ltimos dois anos t�m a possibilidade de ser libertados das

suas fun��es por um tempo indeterminado a fim de seguir cursos de forma��o profissional cont�nua com o direi-

to de reintegra��o na empresa. A lei garante a liberdade de escolha no que respeita ao tipo de forma��o cont�-

nua seguida. O pedido de licen�a deve ser apresentado ao empregador com seis meses de anteced�ncia. A

concess�o de bolsas ou de cr�ditos deve ser negociada caso a caso com o empregador no �mbito dos programas

estatais de apoio ao mercado de trabalho. A possibilidade de concess�o de um apoio financeiro depende da

situa��o individual dos assalariados e das suas qualifica��es profissionais.

S U � C I AS U � C I A
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A FORMA�ÌO PROFISSIONAL CONTêNUA

Os parceiros sociais desejam encontrar novas estrat�gias, mais informais. Eles concentram-se na forma��o

cont�nua na empresa como campo importante de interven��o e desejam que se desenvolva um direito de co-

decis�o nomeadamente no que respeita �defini��o das necessidades, � planifica��o e financiamento dos pro-

gramas de forma��o cont�nua nas empresas. Esta abordagem tem em conta as novas estrat�gias de gest�o de

empresas que atribuem mais import�ncia ao desenvolvimento dos recursos humanos e que visam utilizar as

compet�ncias dos assalariados, bem como dos delegados sindicais para encontrar solu��es mais flex�veis e mais

descentralizadas para os seus problemas.

A n�vel de ramo

Existem, na economia privada, certas disposi��es emanantes em acordos colectivos de n�vel central ou secto-

rial referentes � forma��o profissional cont�nua.

As negocia��es sectoriais entre as organiza��es patronais e os sindicatos individuais substitu�ram pouco a pouco

as negocia��es colectivas centralizadas que, at� ent�o, se aplicavam ao conjunto do territ�rio.

Foram assinados acordos sobre a forma��o por sindicatos dependentes da organiza��o sindical LO. Assim, em

1984, foi assinado no sector da electricidade um acordo relativo �forma��o profissional entre a federa��o dos

empregadores (EA), a associa��o dos electricistas suecos (SEF), a associa��o geral dos empregadores (SAF) e

a uni�o dos assalariados da manuten��o.

Na Su�cia, os parceiros sociais institu�ram, a n�vel de ramo, organismos parit�rios que interv�m em dom�nios

de interesse comum para os empregadores e os assalariados, como a forma��o e a seguran�a do emprego.

O fundo SAF-MLO (TSL) foi, assim, institu�do em 1983 na sequ�ncia de uma negocia��o colectiva entre a

organiza��o patronal (SAF) e a organiza��o sindical (LO). O fundo tem por objectivo principal garantir a segu-

ran�a do emprego dos assalariados. Ele financia v�rios programas de forma��o para diferentes empresas. Os

projectos financiados visam desenvolver as qualifica��es e melhorar a competitividade das empresas. 95 000

empresas empregando 1,1 milh�o de assalariados est�o associadas ao fundo e pagam uma cotiza��o com base

na sua massa salarial bruta anual, sendo a taxa fixada pela negocia��o colectiva. A concess�o de uma ajuda �

decidida pelo Conselho de Administra��o do Fundo, composto paritariamente por empregadores e represen-

tantes dos sindicatos. Todo o pedido de ajuda � submetido ao fundo TSL conjuntamente pelos empregadores e

os sindicatos, tanto a n�vel local como regional; os mesmos devem, em seguida, velar pela implementa��o efec-

tiva das ac��es de forma��o financiadas.

A n�vel da empresa

A representa��o dos interesses dos trabalhadores suecos faz-se por interm�dio de delegados sindicais nas

empresas (facklig f�rtroendeman) cujo papel foi definido em 1974 numa lei sobre o estatuto dos delegados sin-

dicais. Eles possuem direitos de informa��o e de negocia��o para todas as quest�es relativas � produ��o, condi-

��es de trabalho e situa��o do pessoal. S�o consultados sobre a situa��o financeira da empresa. As organiza��es

sindicais efectuam igualmente negocia��es salariais complementares �s conven��es colectivas centrais ou sec-

toriais a n�vel de empresa.

A forma��o cont�nua, as pol�ticas de gest�o do pessoal e a melhoria das condi��es de trabalho s�o cada vez mais

objecto de discuss�es a n�vel das empresas.
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Os parceiros sociais suecos consideram que o sistema de forma��o profissional inicial, bem como a for-

ma��o profissional, ligada � pol�tica activa de emprego, 

s�o satisfat�rios. Eles desejam adquirir um melhor controle da forma��o profissional cont�nua implemen-

tada pelas empresas, com vista ao aumento da qualifica��o e da competitividade.

A den�ncia, em 1992, pela SAF da gest�o tripartida n�o interrompeu, no entanto, toda a forma de Di�logo

social informal entre parceiros sociais. Est�o em curso 

discuss�es sobre a mobiliza��o dos assalariados e sobre a maneira de tornar mais

flex�vel a oferta de forma��o. O Di�logo social prossegue, igualmente, ao n�vel dos ramos profissionais

(por exemplo, nas ind�strias gr�ficas, sobre o co-investimento).

S U � C I AS U � C I A
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