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Acordos Coletivos de Entidade Empregadora Pública – ACEEP – Redução do limite do período 

normal de trabalho (pnt).  

Análise dos fatores a ponderar apresentados pela Secretaria de Estado da Administração 

Pública. 

A Secretaria de Estado da Administração Pública apresentou à ANMP um documento – em anexo 

– com os fatores que devem ser ponderados na possibilidade de redução do limite de pnt, no 

âmbito da celebração de ACEEP. A este propósito realizou-se também, no dia 2 de Fevereiro, 

uma reunião onde os mesmos foram analisados. 

Sobre o conteúdo do documento, a ANMP faz as seguintes considerações: 

A criação de qualquer critério que condicione a contratação coletiva deveria ser rejeitado, só 

pela ingerência que representa. A Lei de Orçamento de Estado para 2015 já balizou 

suficientemente a gestão dos recursos humanos do ponto de vista financeiro para que se 

garanta o não aumento da despesa. O conjunto de exigências propostas mais não são do que 

um pretexto para que, na prática, não seja possível reduzir o período normal de trabalho das 40 

horas para as 35 horas semanais.  

 

Por outro lado, é preciso ter em conta que: 

- Nas autarquias locais, os efetivos são maioritariamente do género feminino, auferindo 

remunerações pouco acima da remuneração mínima mensal garantida, com especiais 

necessidades de conciliação da vida pessoal e profissional; 

- O aumento do PNT significa mais uma diminuição real da remuneração dos trabalhadores, 

agravando, na maioria dos casos, as despesas familiares com a permanência dos descendentes 

nos infantários e escolas, com correspondente pagamento de suplementos; 

- Existem aspetos motivacionais, de enorme relevância, associados à gestão do tempo de 

trabalho; 
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- Não existe qualquer relação direta entre o aumento do PNT e o aumento dos índices de 

produtividade; 

- Cada autarquia local deverá organizar e gerir os tempos de trabalho dos seus colaboradores 

em função das especificidades próprias da sua organização; 

- A fixação do regime de 8h /dia, 40h/semanais, conduzirá à apresentação massiva de pedidos 

de jornada contínua que encontrarão pleno acolhimento nas normas da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, o que se traduzirá numa diferenciação, intolerável, entre trabalhadores, 

com nefastas repercussões na motivação e desempenho profissional. 

O documento em análise apresenta uma visão puramente economicista e consequentemente 

redutora da organização e duração do tempo de trabalho, associando a possibilidade de 

diminuição do período normal de trabalho à verificação de critérios puramente financeiros. 

Desde 2010, que as autarquias locais têm vindo a ser confrontadas com exigências “cegas” de 

redução de efetivos, independentemente das suas reais necessidades de organização e 

prestação de serviço público, aplicando-se, de forma generalizada, um critério (de redução do 

número de trabalhadores) que nunca tomou em devida linha de conta as especificidades locais 

ou a gestão própria de cada autarquia local. 

A Lei de Orçamento de Estado para 2015, ainda que muito limitadamente, parecia contrariar 

esta tendência, ao estabelecer que alguns Municípios que não se encontrem em situação de 

desequilíbrio financeiro, podem adotar as melhores opções organizativas e de gestão dos seus 

recursos humanos, desde que não aumentem a despesa com pessoal.  

A regra ora consignada na Lei de Orçamento de Estado ainda pode permitir alguma contratação 

em áreas que se encontram dramaticamente abaixo dos limites mínimos para a prestação de 

um bom serviço público às populações. 

Parece-nos que o documento em presença representará, neste particular, um novo retrocesso, 

anulando os efeitos que se alcançariam com o artigo 62º da Lei de Orçamento de Estado para 

2015. 



3 
 

 

 

 

 

É que: 

Ao exigir-se, no capítulo das “questões prévias”, a “demonstração de neutralidade orçamental 

nas rubricas relativas a despesas com pessoal (…)”, ou seja, a exigência de que as autarquias com 

redução do pnt não apresentem aumento de despesas em resultado da contratação de pessoal, 

está-se a impor às autarquias locais que, uma de duas: 

- ou abdiquem da possibilidade de dotar suficientemente os seus serviços de novos postos de 

trabalho que lhes é conferida pela LOE para 2015, em nome da motivação dos efetivos 

existentes; 

- ou, em alternativa, que para dotarem de forma suficiente os seus serviços com novos postos 

de trabalho, apliquem mais um sacrifício aos seus trabalhadores (ainda que injustificado do 

ponto de vista organizacional e da gestão dos recursos humanos municipais). 

Qualquer uma das duas alternativas, traduzir-se-á numa ingerência, totalmente injustificada, na 

gestão interna das autarquias locais, com graves prejuízos, afinal, na prestação de serviço 

público aos cidadãos. 

Acresce referir que as autarquias locais prestam serviços públicos essenciais às populações, em 

vários domínios, muitas vezes associados ao funcionamento de equipamentos, sejam culturais, 

desportivos, de lazer ou outros, que exigem a afetação de determinado número de postos de 

trabalho, independentemente do período normal de trabalho diário em vigor. 

Parece-nos, por outro lado, de difícil concretização a exigência quanto à demonstração “de que 

a redução do pnt se traduz em melhoria de produtividade”: é que, como sabemos, contribuem 

para o aumento da produtividade uma multiplicidade de fatores (meios e condições de trabalho, 

formação, motivação, ambiente organizacional, etc), que se interligam, não sendo possível 

mensurar o contributo de cada um na formação do índice de produtividade. 

Refira-se ainda que nas autarquias locais, prepondera a prestação de serviço público em que a 

produtividade corresponde a um aumento de qualidade dessa atividade prestacional, também 

de difícil mensurabilidade ou em que, ainda que mensurável, dificilmente se consegue  
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estabelecer uma causa direta entre o “aumento de qualidade na prestação” e um único fator, 

nomeadamente, de cariz motivacional, como a diminuição do pnt. 

Por isso, pela indefinição e ambiguidade que necessariamente resultaria de uma eventual 

“demonstração de ganhos de eficiência e eficácia”, pela imprecisão de conceitos e consequentes 

dificuldades técnicas de execução, pela ingerência que representam, rejeitam-se os requisitos 

previstos, quer no ponto 1 relativo às “questões prévias”, quer, genericamente as várias alíneas 

do nº. 2 do documento, ficando na estrita responsabilidade de gestão própria dos órgãos 

autárquicos, a ponderação quanto ao acionamento de processo de contratação coletiva 

tendente à redução do pnt. 

 

ANMP, 10 de Fevereiro de 2015 


