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No actual sistema de financiamento da Se-
gurança Social, não há dúvida que a eleva-

da taxa de desemprego é um factor altamente 
constrangedor deste sistema social, uma vez 
que a percentagem de contribuintes é defici-
tária em relação ao número de beneficiários. 
Agora esta questão mais do que jurídica, de-
pende das medidas políticas adoptadas para a 
defesa de um verdadeiro Estado Social, onde es-
tes regimes poderão ser preponderares ou não 
necessitando assim de encontrar formais alter-
nativas de financiamento. Concluindo-se que 
no actual Estado não há dúvida que caminha-
mos para uma situação de falência do sistema. 

A codificação é favorável à regulação de qual-
quer ramo do Direito. A sistematização de 

um conjunto de normas que até um passado 
recente se encontrava disperso e facilita a sua 
aplicação e é favorável à relação laboral. Outra 
questão é a codificação levar a uma alteração 
constante daquilo que enquanto juslaboralista 
defendo ser um código do Direito do Trabalho, 
com normas que defendam os direitos dos tra-
balhadores de forma a equilibrar as assimetrias 
existentes que a evolução da legislação neste 
ramo do direito, tem consistido num delapidar 
das garantias e dos direitos dos trabalhadores.

Sim, considerando esta uma forma de trans-
missão de estabelecimento comercial, e 

sem que nada quanto a esta matéria esteja re-
gulamentado de forma particular, os contratos 
de trabalho deverão manter-se conforme o dis-
posto no artigo 285.º do Código de Trabalho. 

Marco gonçalves
Advogado

Poderá o sistema 
de segurança 
social sobreviver 
com taxas de 
desemprego tão 
elevadas?

A codificação do 
direito laboral 
tem sido favorável 
à regulação das 
relações laborais? 

Verifica-se a 
manutenção dos 
contratos de 
trabalho perante 
a reversão de 
estabelecimento 
comercial?

Pese embora se anuncie o contrário, as ac-
tuais políticas de incentivo à contratação 

não se têm mostrado suficientes para aliviar a 
sobrecarga do sistema de segurança social. A 
elevada taxa de desemprego, o parco crescimen-
to económico e os baixos salários enfraquecem 
um sistema de segurança social que se prediz 
como sendo insustentável financeiramente. De 
facto, é urgente criar mecanismos que tornem 
as empresas apelativas ao investimento, com-
petitivas e que conduzam à criação de postos 
de trabalho.

As alterações laborais têm visado a redefi-
nição das relações entre a lei, convenções 

colectivas de trabalho e os contratos individu-
ais de trabalho, promovendo a flexibilidade in-
terna das empresas e proporcionando aos tra-
balhadores um mercado de trabalho com mais 
e diversificadas oportunidades. Não obstan-
te as reformas laborais terem como objectivo 
modernizar o mercado e as relações laborais, 
a verdade é que têm originado insegurança no 
emprego e agudização de conflitos.

Em caso de transmissão da titularidade da 
empresa ou do estabelecimento transmite-

-se para o adquirente a posição de empregadora 
no contratos de trabalho dos respectivos traba-
lhadores. O mesmo sucede no caso de reversão 
do estabelecimento comercial. O disposto no 
artigo 285º do Código do Trabalho pretende as-
segurar a subsistência dos contratos de traba-
lho e do respectivo conteúdo, tudo se passando, 
em relação aos trabalhadores, como se a trans-
missão ou reversão não houvesse tido lugar.

Andreia ventura
Advogada

A fuga à abordagem séria desta questão nos 
últimos OE, com previsões de crescimento 

irrealistas, não ajuda à solução. O nosso siste-
ma previdencial de repartição tem uma natu-
ral tendência para o desequilíbrio, sendo muito 
vulnerável a pressões como o fraco crescimen-
to, o desemprego e o desequilíbrio demográfi-
co. Se já hoje o sistema não é auto-sustentado, 
parece ser inevitável a sua ruptura, a menos 
que se proceda a uma profunda alteração do 
respectivo modelo de financiamento.

A codificação tem à partida a vantagem de 
permitir um melhor conhecimento das 

normas por parte de todos os destinatários. 
Porém, no caso do direito laboral, essa van-
tagem, por si só, não traduz mais-valia para a 
regulação das relações de trabalho se não abrir 
amplo espaço à regulação daquelas por via da 
contratação colectiva (o que não tem sido o 
caso no nosso C.T.). 

O artigo 285.º do C.T. prevê que em caso de 
transmissão da empresa, estabelecimento 

ou unidade económica, transmite-se para o ad-
quirente a posição de empregador nos contra-
tos de trabalho dos respectivos trabalhadores, 
o mesmo se aplicando no caso de reversão do 
estabelecimento. Nestes casos, a substituição 
da entidade empregadora produz efeitos ope le-
gis, não sofrendo o contrato qualquer alteração 
e não podendo este efeito ser afastado por acor-
do entre os sucessivos titulares da empresa.

Mafalda 
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Esta questão tem de ser analisada de outro 
prisma, com outros dados adicionais. As-

sim, se tivermos em conta quer as taxas de de-
semprego actuais mas também o elevado nú-
mero de cidadãos portugueses que emigraram 
nos últimos três anos, que se estima em mais 
de trezentos mil em idade activa e que deixa-
ram de contribuir para o sistema segurança so-
cial, facilmente se constata que a curto/médio 
prazo, (próximos 15 anos) este sistema entra 
em ruptura, sendo efectivamente necessário 
arranjar alternativas.

  
Diria que a Codificação do direito laboral 

tem sido essencial à regulação das relações 
laborais. Para quem não está por dentro do 
mundo jurídico-laboral, o qual, para qualquer 
jurista é considerado bastante complexo, com 
várias ramificações, dá-se o seguinte exemplo, 
imagine-se alguém que chega a uma cidade e 
apanha um metro; se não tiver o mapa do me-
tro, não sabe como é que chega ao seu destino, 
por muito que saiba como é que se chama a es-
tação onde tem de sair. Ora, a codificação do 
direito laboral poderá ser considerada como o 
mapa do direito laboral.

 
Tendo em consideração o disposto nos nºs 2 

e 3 do art. 285º do CT, ocorrendo a rever-
são do estabelecimento ou da empresa, ou sua 
parte, o reversante continua solidariamente 
responsável com o reversário, durante o perío-
do de um ano, pelo pagamento dos direitos dos 
trabalhadores vencidos até á data da reversão, 
iniciando-se a contagem de tal prazo a partir do 
momento em que o estabelecimento comercial 
foi efectivamente devolvido ao cedente.
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