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O SECTOR A NIVEL EUROPEU 

 

As Indústrias Têxteis, Vestuário, Calçado e Curtumes (ITVCC), 

continuam actualmente a ter um papel preponderante ao nível 

económico e social no seio da indústria da manufactura ao nível 

europeu. Esta indústria concentrava, em 2018, nos 27 estados 

membros da União Europeia, mais de 221.000 empresas 

(maioritariamente micro, pequenas e médias empresas) era 

responsável pelo emprego de mais de 2,2 milhões de 

trabalhadores/as e com um volume de negócios de 

aproximadamente 200 mil milhões de euros (dados Eurostat). 

 

Importa também referir a importância destes sectores na Turquia 

dos quais parte significativa da sua produção é colocada no espaço 

da União Europeia (UE), devido aos acordos aduaneiros existentes 

que permitem uma maior circulação de produtos entre a Turquia e a 

UE. De acordo com os dados recolhidos a Turquia regista um nº 

significativo de empresas e trabalhadores, aproximadamente 79.000 

empresas e 1,6 milhões de trabalhadores/as. 

 

Mas a realidade destes sectores sofreu profundas mutações nos 

últimos 25 anos com a abertura do mercado Europeu aos mercados 

extracomunitários. A estrutura empresarial destes sectores foi 

também afectada com a redução das grandes empresas e o 

crescimento acelerado das micro, pequenas e médias empresas. 

Grande parte da produção foi externalizada para outros mercados 



 

3 

 

de outros continentes criando uma crise de desemprego na UE nos 

países onde esta indústria tinha um grande peso. Esta situação 

obrigou a indústria a reestruturar-se, e a apostar nas áreas do 

desenvolvimento de produto, criação, automação e inovação. 

 

As ITVCC reajustaram-se e tornaram-se mais competitivas face a 

um mercado global. Os sectores tornaram-se mais heterogéneos no 

que respeita à sua integração na cadeia de valor e as empresas de 

produção em massa e de produtos de baixo valor acrescentado 

coabitam com outras que apostam actualmente em produtos com 

mais valor acrescentado, ao nível do design, moda, têxteis técnicos 

(tecidos inteligentes) e mais ecológicos (economia verde). Os 

resultados deste reajustamento são visíveis nas aplicações muito 

diversificados dos seus produtos desde os utilitários do dia a dia ao 

nível dos têxteis, vestuário, calçado e acessórios, à utilização dos 

têxteis técnicos, nomeadamente tecidos inteligentes, na indústria 

aeronáutica, automóvel, da construção à agricultura, saúde, 

desporto de alta competição e protecção individual. 

 

ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

 

Esta reestruturação da indústria obrigou a uma maior cooperação 

entre os meios de ensino e desenvolvimento tecnológico com as 

empresas e os sectores. Hoje verificamos que os sistemas de 

ensino permitem que os jovens acedam a uma via de ensino 

profissionalizante direccionada para os nossos sectores como 
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alternativa à via ensino geral. Estes cursos são concebidos tendo 

em conta os referenciais de competências das diversas profissões 

que definem, em termos de formação, os conteúdos programáticos 

que permitam levar a cabo a formação e certificar os saberes dos 

jovens que a frequentam enquanto profissionais, garantido assim 

uma formação profissional certificada  

 

Esta oferta formativa pretende também responder às necessidades 

identificadas, podendo ser de 3 tipos: 

• formação inicial (via profissionalizante com equivalência 

escolar);  

• formação continua, normalmente de curta duração e com o 

objectivo de responder a necessidades especificas;  

• formação para a reconversão profissional permitindo, 

formação apenas com a componente profissionalizante.  

 

Registamos a titulo de exemplo em Portugal o trabalho levado a 

cabo pelos centros de formação protocolar, direcionado para os 

sectores têxtil, do vestuário, do calçado e curtumes que têm 

trabalhado junto das empresas para certificar competências 

adquiridas em contexto de trabalho, ou seja, os/as trabalhadores 

que entraram na indústria sem nenhuma formação e efectuaram 

toda a sua aprendizagem em contexto de trabalho podem hoje 

ver esses saberes transformados em competências certificadas. 
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Os nossos sectores, actualmente, contam também com um conjunto 

de polos universitários que articulam com os centros tecnológicos e 

empresas e que têm nos seus planos curriculares cursos 

direccionados para os nossos sectores, formando quadros e 

inovando na organização e produtos das empresas 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Estes sectores são de vocação exportadora cuja concorrência no 

mercado global, sem regras sociais e ambientais, onde nos 

integramos a partir do final do século passado, procura garantir uma 

resposta rápida e uma variação permanente dos produtos e 

serviços prestados.  

 

Neste novo contexto concorrencial os tempos de laboração diária e 

a intensidade dos ritmos de trabalho sofreram profundas alterações, 

nomeadamente nas actividades de mão-de-obra intensiva, com 

consequências para os/as trabalhadores/as no que diz respeita ao 

desiderato de uma vida de trabalho saudável.  

 

Também aqui a título de exemplo registamos a experiência 

Turca que criou uma bolsa de apoio aos jovens que pretendem 

seguir o curso de Engenharia Têxtil, procurando incentivar os 

jovens a optarem por esta saída profissional e assim acrescentar 

mais valor à sua indústria. 
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A nossa visão e conhecimento da realidade sectorial permite-nos 

elencar um conjunto de práticas na organização do trabalho que 

vão no sentido contrário de uma vida de trabalho saudável:  

• a organização dos diferentes postos de trabalho segue o velho 

modelo taylorista, sem rotação dos/as trabalhadores/as 

sujeitando-os/as ao exercício de funções monótonas e 

repetitivas em horários alargados até 10 ou 12 horas diárias e a 

ritmos de trabalho de intensidade elevada;  

• muitos dos equipamentos utilizados não respeitam as normas 

ergonómicas;  

• uma parte significativa das chefias intermédias não têm 

formação adequada para o exercício dessas funções, 

nomeadamente nas áreas da prevenção de Saúde e Segurança 

no Trabalho, transformando os locais de trabalho em espaços 

geradores acelerados de doenças-músculo esqueléticas e 

psicossociais. 

 

SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

 

Registamos com elevada preocupação o aumento da toma 

exagerada de antidepressivos e do recurso à baixa médica pelas 

trabalhadoras sujeitas a este modelo organizacional bem como dos 

que contraem doenças músculo-esqueléticas, que não são 

reconhecidas como doenças profissionais e, em alguns casos, são 

os próprios trabalhadores/as que suportam com os seus baixos 

salários a totalidade ou parte dos tratamentos de recuperação.  
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Quando regressam à sua actividades profissional, muitas vezes 

com níveis diferenciados de incapacidade, não existem nestas 

empresas procedimentos que permitam a sua plena integração em 

funções adequadas às suas capacidades.  

 

Identificamos situações em que trabalhadores com nível elevado de 

incapacidade voltou a ser colocado no mesmo posto de trabalho 

com as mesmas exigências de produção. Este ambiente laboral 

transforma-se numa má prática para o objectivo de trabalho seguro 

e saudável e o seu conhecimento público é uma das várias causas 

que contribuem para diminuír a atractividade dos jovens 

qualificados às ofertas de emprego destes sectores, escassez hoje 

reconhecida pelas várias Associações Patronais. 

 

CARREIRAS PROFISSIONAIS 

 

A maioria das profissões dos nossos sectores encontram-se muito 

próximas do salário mínimo nacional. E num contexto de pleno 

As carreiras profissionais também não são atraentes. Pegando 

no exemplo Português: uma categoria profissional que tem 3 

níveis de progressão, 3ª, 2ª e 1ª, a diferença salarial é tão 

reduzida que sempre que o salário mínimo é actualizado os três 

níveis ficam no salário mínimo e por isso os/as trabalhadores 

não veem a progressão na sua carreira valorizada ao nível 

salarial.   
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emprego os jovens têm tendência a não privilegiar os nossos 

sectores. Os salários são baixos e em contrapartida as 

competências são hoje de elevada exigência, os ritmos de trabalho 

muito intensos, monotonia e repetitividade das funções, e os jovens 

consideram que pelo salário que lhes é pago preferem procurar 

outros empregos com menos exigência e menos penosidade. O que 

significa que a relação entre a exigência das empresas e o que é 

pago é desequilibrado e por isso os nossos sectores não se tornam 

atractivos para os jovens. 

 

DIÁLOGO SOCIAL BIPARTIDO E TRIPARTIDO 

 

Como resultado das intervenções verificamos que o Diálogo Social 

nos quatro países é tripartido, ou seja, em cada um dos países 

existe uma instância de Diálogo Social que envolve as instituições 

públicas, sindicais e patronais, onde são discutidas as situações 

económicas, sociais e legislativas ao nível nacional e as normas do 

código do trabalho. No entanto e apesar de institucionalmente as 

estruturas ainda existirem, na Turquia as mesmas tornaram-se 

disfuncionais. 

 

Ao nível sectorial e de empresa o diálogo torna-se bipartido, 

envolvendo as associações sindicais e patronais. Em Portugal e na 

Hungria a negociação colectiva é sectorial. Nestes dois países a 

negociação colectiva ocorre todos os anos entre os representantes 
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dos trabalhadores e das empresas levando ou não à assinatura de 

um novo contrato.  

 

Em Portugal surgiu uma nova figura, a da caducidade, que pode ser 

accionada para levar à eliminação, dos direitos e normas 

negociadas, de forma unilateral por uma das partes, com os 

prejuízos associados que esta situação poderá trazer para os 

trabalhadores. Em Portugal assistiu-se recentemente a esta 

situação em que uma associação patronal para o sector têxtil e 

vestuário activou a figura da caducidade fazendo com que os 

trabalhadores abrangidos por esse contrato colectivo de trabalho 

perdem-se os direitos adquiridos pela negociação colectiva, 

passando a aplicar-se os mínimos definidos pelo Código Laboral. 

Em Malta e na Turquia, a negociação colectiva realiza-se ao nível 

da empresa, só pode ocorrer quando a organização sindical 

representar através da sindicalização 50% + 1 trabalhador da 

empresa. Esta situação implica que para empresas do mesmo 

sector os/as trabalhadores possam ter direitos diferentes, ou por os 

contratos não serem iguais ou apenas porque numa empresa existir 

um contrato negociado e noutra empresa não existir e nesse caso 

aplica-se o regime geral do Código do Trabalho. Na Turquia, na 

maioria das empresas destes sectores ainda não existe negociação 

colectiva. 

 

Procuramos também avaliar como reagiu o Diálogo Social e a 

Negociação Colectiva à crise Económica e que resultados foram 
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obtidos no período pós crise entre 2011 e 2018. A avaliação feita 

em Portugal realça o período entre 2012 e 2015, momento em que 

o país se encontrava sobre intervenção financeira da Troika, com 

alterações profundas ao código de trabalho que se traduziram em 

cortes nos direitos como: feriados; majoração das férias; redução do 

valor de pagamento do trabalho extraordinário; flexibilização dos 

horários de trabalho; redução das indeminizações; suspensão da 

publicação das portarias de extensão; mais poder ao patronato para 

tomar decisões unilaterais e fragilizando o direito à negociação 

colectiva e à sua aplicação. Entre 2012 e 2015 as negociações 

sectoriais estiveram bloqueadas pelo patronato. Somando a estas 

políticas a realidade sectorial de salários próximos do salário 

mínimo tornam estes sectores pouco apetecíveis para os jovens.  

 

Por sua vez a avaliação feita na Hungria é positiva. Há um bom 

ambiente entre as organizações que participam no diálogo bipartido, 

com reuniões frequentes, formais e informais, participação conjunta 

em eventos e outras actividades. No entanto registam que em 2010 

as reformas levadas a cabo pelo Governo no código do trabalho 

limitaram os direitos dos trabalhadores, como o direito à greve, 

aumento do número de horas do trabalho extraordinário, alteração 

ao sistema de pensões e reformas antecipadas. 

 

Na Turquia, entre 2011 e 2018, verificou-se um ligeiro aumento de 

trabalhadores abrangidos por um contrato colectivo de trabalho, um 

aumento de aproximadamente 0,3% de trabalhadores (de 6,7% em 
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2011 para 7% em 2018). Para este aumento contribuíram os 

sectores têxtil, vestuário e curtumes que entre 2012 e 2018 

registaram um aumento de 0,9% (de 4,6% em 2012 para 5,5% em 

2018). 

 

Apesar do aumento do nº de trabalhadores abrangidos por um 

contrato colectivo de trabalho, verificou-se que a maioria dos 

acordos foram retificados pelo Tribunal Arbitral, relevando que o 

diálogo social e a negociação colectiva têm tido muitas dificuldades 

em funcionar adequadamente na Turquia. De acordo com os dados 

recolhidos em 2011, apenas 6% dos contratos colectivos foram 

ratificados pelo Tribunal Arbitral, em 2017 este número subiu para 

72%. 

 

Por sua vez em Malta foi criado um mecanismo de diálogo social o 

“Conselho Maltês para o Desenvolvimento Económico e Social” 

(CMDES) onde se reúnem representantes governamentais, das 

confederações sindicais, das associações patronais e sociedade 

civil. Neste conselho são discutidas a legislação, a situação 

económica e social com impacto ao nível nacional. Este mecanismo 

permitiu que em Malta o Diálogo Social e a negociação colectiva 

tivessem tido um resultado positivo, durante o período de 2011 a 

2018, tendo havido uma revisão da legislação para a indústria mais 

ajustada às necessidades e também uma revisão e aumento do 

salário mínimo.  
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CONCLUSÕES 

 

De acordo com os dados do Eurostat, se em Portugal, Hungria e 

Turquia verificamos que de 2010 a 2018 houve um aumento no 

número de trabalhadores por sua vez em Malta os sectores 

praticamente desapareceram. De acordo com o registo do parceiro 

GWU sobreviveram apenas algumas empresas de confecção de 

vestuário. que para sobreviverem têm que competir com países 

onde o custo de produção é mais barato. 

 

Verificamos que foram dados passos nas áreas tecnológicas, do 

produto, na formação mas continuam a não existir um conjunto de 

outras situações que necessitam de ser modificadas, como as 

carreiras profissionais e salários, para que estes sectores se tornem 

mais competitivos e atractivos para os jovens. 

 

Mas se analisarmos os dados ao nível europeu e apesar da 

importância desta indústria ao nível do emprego e da economia 

verificamos que a mesma tem uma representação muito baixa de 

jovens trabalhadores/as. Nos 27 estados membros da União 

Europeia a representação destes no universo dos/as 

trabalhadores/as (com idades entre os 15 e os 24 anos) em 2018 

era de apenas aproximadamente 5%. Constatamos assim que as 

ITVCC não são a primeira opção para a maioria dos jovens que 

entram no mercado de trabalho. 
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Dada a possibilidade de mobilidade que os jovens hoje têm, a sua 

formação de base que é superior há de uns anos atrás, não é difícil 

encontrar um emprego com melhor remuneração e com melhores 

condições que o oferecido por estes sectores.  

 

Se por um lado verificamos que os sectores souberam reagir à 

abertura para o Mercado Global, através do desenvolvimento de 

novos produtos, criação e inovação verificamos também que 

noutras dimensões como a organização do trabalho, a saúde e 

segurança no trabalho, carreiras profissionais, retribuição e 

conciliação da vida profissional com a vida familiar e lazer há ainda 

passos largos a dar e é necessário que o Diálogo Social e 

nomeadamente no âmbito da Negociação Colectiva Sectorial e de 

Empresa seja dada particular atenção a: 

1. Formação continua nas empresas que garanta aos 

trabalhadores e particularmente aos jovens, novos 

conhecimentos, que lhes permitam adaptar e ocupar outras 

funções e actividades dentro da empresa onde trabalham; 

 

2. Carreiras profissionais que permitam uma maior dignificação 

dos saberes e das profissões e a correspondente melhoria da 

retribuição; 

 

3. Novos modelos de organizações dos tempos de trabalho que 

permitam um melhor equilíbrio dos tempos para o trabalho, 

família e lazer; 
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4. Novos modelos de organização dos postos de trabalho que 

reduzam as consequências das actividades monótonas e 

repetitivas, como por exemplo as doenças musculo esqueléticas 

e psicossociais. 
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