CONFERÊNCIA “A REFORMA LABORAL EM PORTUGAL E ESPANHA”
Reitoria UNL, Outubro de 2013
Notícia
No passado dia 1 de Outubro teve lugar, na Reitoria da Universidade
Nova de Lisboa, uma Conferência organizada, em conjunto, pela
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e pela GómezAcebo e Pombo Abogados, S.L.P. A realização desta Conferência concretiza
a colaboração acordada em Protocolo celebrado entre as duas
instituições, a 25 de Julho de 2013, para o ensino, investigação, difusão e
aplicação do Direito, nas áreas do Direito do Trabalho e do Direito da
Segurança Social.
A Conferência, sob a coordenação científica do Professor Doutor José
João Abrantes (FDUNL), da Dra. Rita Canas da Silva (FDUNL) e do Dr.
David Carvalho Martins (Gómez-Acebo e Pombo), contou com cerca de
180 participantes, que assistiram à exposição e debate de temas de
grande actualidade e relevância, consideradas as reformas laborais,
recentemente implementadas em Portugal e Espanha. A exposição dos
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temas esteve a cargo de um painel de oradores de elevadíssima
qualidade, promovendo ampla reflexão sobre a pertinência e a
adequação das referidas alterações no actual contexto económico e
social.
A especial oportunidade da Conferência foi acentuada pelo facto de
importantes diplomas legais relativos à reforma laboral em curso terem
entrado em vigor, precisamente, no dia 1 de Outubro e considerando
ainda o recente acórdão do Tribunal Constitucional, n.º 602/2013, de 20
de Setembro, que se pronunciou sobre aspectos relevantes da reforma
laboral, em vigor desde 2012.
A sessão de abertura foi presidida pelo Reitor da Universidade Nova de
Lisboa (Professor Doutor António Rendas), pelo Professor Doutor José
João Abrantes, pela Professora Doutora Helena Pereira de Melo e pelo
Dr. David Carvalho Martins. Ao Secretário de Estado do Emprego, Dr.
Octávio Félix de Oliveira, coube uma breve reflexão sobre “A reforma do
mercado de trabalho em Portugal: linhas gerais”, seguindo-se a abertura
formal da Conferência.
A Conferência incluiu quatro Mesas, a primeira das quais dedicada às
“Reformas laborais e mercado de trabalho: Portugal e Espanha”. A
moderação deste painel esteve a cargo do Professor Doutor José João
Abrantes, contando com as intervenções do Professor Doutor Antonio
Sempere Navarro (Universidade Rey Juan Carlos (Madrid)) e da Professora
Doutora Maria do Rosário Palma Ramalho (Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa).
Na Mesa 2, foram debatidos temas de grande relevância teórica e
prática, em torno da interrogação “O despedimento: o que mudou?”. A
Mesa foi moderada pelo Professor Doutor Pedro Romano Martinez
(Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa) e integraram o painel
de oradores o Professor Doutor Bernardo Lobo Xavier, a Professora
Doutora Joana Vasconcelos (ambos da Universidade Católica
Portuguesa – Escola de Lisboa) e o Professor Doutor José João Abrantes,
com análise das principais alterações introduzidas no despedimento
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coletivo, no despedimento por extinção do posto de trabalho e no despedimento
por inadaptação.
A Mesa 3 foi moderada pela Dra. Rita Canas da Silva, tendo sido
expostas as mudanças registadas em matéria de suspensão do contrato de
trabalho por motivo de crise na empresa e detalhados os regimes legais que
entraram em vigor a 1 de Outubro de 2013, quanto à redução das
compensações devidas por cessação do contrato de trabalho e à instituição do
regime jurídico dos fundos de compensação do trabalho e de garantia de
compensação do trabalho. A apresentação destes temas esteve a cargo do
Professor Doutor Luís Menezes Leitão (Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa) e do Dr. David Carvalho Martins (Gómez-Acebo
& Pombo/Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa).
Na Mesa 4, presidida pelo Dr. Fernando Ribeiro Lopes (Universidade
Autónoma de Lisboa), foi feito um balanço das novas modalidades de
organização do tempo de trabalho, com referência especial ao regime do
banco de horas (Professora Doutora Catarina Carvalho, Universidade
Católica Portuguesa – Escola do Porto). Com a exposição da Dra. Sofia
Pessoa e Costa (Université Catholique de Louvain), foi promovida a
articulação entre o Direito e a Economia, tão importante em matéria de
Emprego, em análise dedicada às “Políticas ativas do mercado de trabalho”.
Por fim, na Sessão de Encerramento, o Professor Doutor António
Monteiro Fernandes (Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa) partilhou a sua reflexão sobre “O presente e o futuro do Direito
do Trabalho”.
O evento constituiu, sem qualquer margem para dúvidas, um enorme
sucesso e uma oportunidade para o encontro de especialistas dedicados
ao Direito do Trabalho, para debate de temas de grande relevância e
interesse. A Conferência contou com a colaboração da Justiça TV e
todas as intervenções estão acessíveis em http://justicatv.pt/.
De assinalar que, na sequência da Conferência e ainda em cumprimento
do Protocolo acima referido, tem início, no próximo dia 14 de
Novembro, o Curso de Extensão Universitária em Direito do Trabalho e da
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Segurança Social (2013/2014), conforme programa disponível em
http://www.fd.unl.pt/Anexos/Curso_Extensao_Univ/programa.pdf.

Lisboa, FDUNL, 10 de Outubro de 2013
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