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ESPAÇO ABERTO

D
iz o art. 53.º da Consti-
tuição: “É garantida aos 
trabalhadores a segu-
rança no emprego, sen-
do proibidos os des-

pedimentos sem justa causa ou 
por motivos políticos ou ideoló-
gicos.”. O direito fundamental da 
“Segurança no emprego” é uma 
das principais conquistas da so-
cial-democracia e/ou do socialis-
mo democrático europeus, entre 
outras ideologias políticas e reli-
giosas. As quais, na sua inegável 
pureza utópica, sempre se preo-
cuparam com a parte que, por 
regra, é a mais fraca numa re-
lação desigual que se pretende 
que seja jurídica e, portanto, jus-
ta. Em boa hora, de genial inspi-
ração, nos ensinou e alertou, ali-
ás, Heinz Leymann: “Nas socieda-
des do nosso mundo ocidental al-
tamente industrializado, o posto de 
trabalho constitui o último cam-
po de batalha em que uma pes-
soa pode matar a outra sem ne-
nhum risco de chegar às barras 
de um tribunal.”. No contexto do 
direito internacional, este Direito 
Fundamental não é, evidente, ape-
nas português! Tem origem no art. 
23.º da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem e na Conven-
ção nº 158 da Organização Inter-
nacional do Trabalho, a qual aliás 
foi Ratificada pelo Sr. Presidente 
da República de então, o social-
democrata, fundador do Partido 
Socialista português, Doutor Ho-
noris Causa Mário A.N.L. Soares. 
Mas também a carta social euro-
peia, no seu art. 24.º, o consagra. 
Quanto ao Direito Europeu, temos 
desde logo que evocar a impor-
tância nuclear quanto ao simbo-
lismo jurídico da Carta de Direi-
tos Fundamentais da União Eu-
ropeia, nomeadamente o seu art. 
II-90 que consagra a “Segurança 
no emprego”. São incontáveis as 

 A “avaliação de desempenho” está muito 
ligada a valores egoísticos o que cria um 
ambiente do cada-um-por-si.  
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decisões dos Tribunais que rea-
firmam este Direito Fundamental, 
a começar pelo próprio Tribunal 
Constitucional português. Tam-
bém os pareceres do Conselho 
Económico e Social ou da Pro-
curadoria-Geral da República não 
deixam quaisquer dúvidas.Tem-se 
falado muito na “avaliação de de-
sempenho” como suposto critério 
para o “despedimento com justa 
causa”. Tanto no sector privado, 
como no público. Trata-se con-
tudo de um critério vago e im-
preciso pois é com a maior das 
facilidades que se podem inven-
tar pressupostos a alcançar que 
se afirmam como subjectivos, 
arbitrários e sem qualquer base 
jurídica, científica e política. De 
preferência critérios de dificul-
dade máxima e impossíveis de 
alcançar. E, portanto, injustos. 
Qualquer advogado ou solicita-
dor que tenha trabalhado inten-
samente com algumas empresas 
está a par do “critério de bon-
dade dos avaliadores”, o qual é 
apenas subjectivo. Vulgar é en-
contrar o “chefe departamento” 
que tem todas as razões e mais 
algumas para avaliar com a nota 
mínima ou negativa, o seu me-
lhor subordinado(a). Já para não 
falar na banalização do crime de 
ameaça. Porquê? Resposta fácil: 
porque é “justamente” esse que 
lhe pode tirar o lugar de che-
fe! A “avaliação de desempe-
nho” está muito ligada a valores 
egoísticos o que cria um am-
biente do cada-um-por-si. Nes-

te contexto, são conhecidos os 
estudos do Prof. Christophe De-
jours: os trabalhadores tentam 
prejudicar-se uns aos outros; em 
muitos dos casos o que interes-
sa é tentar destruir o (trabalho 
do) colega. Daí até ao compro-
vado aumento de suicídios por 
causa do trabalho, bem como a 
situações de violência, e recur-
so a armas, etc., dentro das or-
ganizações, vai um pequeno pas-
so. Por outro lado, obriga-se os 
trabalhadores a serem avaliados 
do ponto de vista métrico e não 
qualitativo. Ora, sabemos que, 
como em tudo na vida, quan-
tidade não significa qualidade. 
Uma grande ideia ou descober-
ta científica pode levar séculos a 
ser atingida. Solução? Já está en-
contrada há muito tempo: apostar 
também na avaliação do trabalho 
em equipa, bem como apostar 
na qualidade dentro da área la-
boral de cada um e não apenas 
na quantidade. Já para não falar 
no pretendido aumento da nata-
lidade que se tornaria impossí-
vel caso se consagrasse o anti-
social democrata despedimento 
sem justa causa!
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