A APROPRIAÇÃO PELO GOVERNO DA MAIOR PARTE DO FUNDO DE
PENSÕES DOS TRABALHADORES DOS ENVC
Os trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viana de Castelo (ENVC) sofreram um ataque brutal
aos seus direitos por parte deste governo e o país perdeu mais uma empresa pública essencial
para o seu desenvolvimento e independência. Os trabalhadores para além de terem perdido o
emprego, numa região onde praticamente não se cria emprego e, por isso, muitos deles correm
o sério risco de serem excluídos do mercado de trabalho (“velhos para trabalhar, mas novos
para a reforma”, já que a idade média dos trabalhadores dos ENVC é 50 anos), mesmo assim
só receberam, como indemnização, um mês de remuneração por cada ano de antiguidade
referente ao período até Outubro de 2012 e, a partir desta data, foi-lhes aplicada a lei deste
governo que reduziu as indemnizações. Para além disso, correm o risco de serem espoliados
(muitos já o foram) da maior parte do seu fundo de pensões. A chantagem do governo que levou
muitos trabalhadores a aceitarem assinar o seu próprio despedimento, e a abdicarem dos seus
direitos no fundo de pensões em troca de uma compensação irrisória, foi facilitado pelo
demissionismo daqueles cuja missão era unir os trabalhadores na defesa dos seus direitos, mas
que optaram por incentivar os trabalhadores a aceitar e assinar o despedimento sem antes
exigir que a situação de grave descapitalização do fundo de pensões em muitos milhões euros,
fosse resolvida.
O CONTRATO E LEI GARANTEM OS DIREITOS ADQUIRIDOS PELOS TRABALHADORES E
REFORMADOS MAS O GOVERNO E A EMPRESA NÃO OS QUEREM RESPEITAR

Segundo o ponto 2 do contrato constitutivo do fundo de pensões dos ENVC, assinado pela
administração da empresa e pelos representantes dos trabalhadores, os trabalhadores que
tenham pelo menos 15 anos de serviço na empresa (em 2013, a antiguidade média era 28,5 anos)
têm direito a um complemento de pensão o qual é calculado tendo em conta a idade do
trabalhador (em 2013, a idade média era 50 anos). O complemento de pensão é um direito
adquirido que, a nosso ver, integrava o pacote remuneratório. No caso de cessação do contrato
de trabalho, ou seja, de despedimento, segundo a alínea c) do nº2 do contrato assinado pela
empresa o benefício é “equivalente ao valor atual de uma renda diferida para a idade de
reforma, com 13 pagamentos mensais”; por outras palavras, os ENVC e o governo estavam
obrigados, em caso de despedimento, a garantir aos trabalhadores (através da aquisição a uma
companhia de seguros de uma renda vitalícia diferida para a idade de reforma), o pagamento do
complemento de pensão correspondente ao valor a que tinham direito pelos serviços prestados
na empresa até ao fim de 2013 ou a depositar em outro fundo os capitais correspondentes a
essas rendas. Tudo isto consta do contrato constitutivo do fundo de pensões assinado pela
empresa, mas que a empresa e o governo não querem respeitar.
O DINHEIRO E OS VALORES EXISTENTES NO FUNDO DE PENSÕES EM 31-12-2012 NEM DAVAM PARA
PAGAR OS COMPLEMENTOS DE PENSÃO AOS 887 REFORMADOS (692 de velhice)

Segundo o relatório do BPI Vida, que gere o fundo de pensões dos ENVC, no fim de 2012 eram
necessários 18.266.331 € para pagar só os complementos de pensão aos 887 reformados (em
média, 220€/mês/reformado), mas a totalidade de dinheiro e valores existentes, nessa data, no
fundo de pensões era apenas 12.888.988€. O que existia nem dava para pagar aos reformados,
pois faltava 5.377.348 €. A este valor haveria ainda de acrescentar o que era necessário para
pagar aos trabalhadores que estavam ainda nos ENVC e que, segundo o BPI Vida, era
8.595.584 € o que adicionado, ao valor anterior, determinava que estava em falta no fundo de
pensões 13.972.932€. Era este o valor em divida pela empresa ou pelo governo ao fundo de
pensões em 31-12-2012. A este valor haveria de somar ainda a contribuição da empresa
referente a 2013, que era de 502.148€ (o chamado Custo Normal) o que fazia subir o valor em
falta no fundo de pensões para 14.475.080€ em 31-12-2013. E mesmo este valor estava mal
calculado, pois a divida dos ENVC e do governo ao fundo de pensões é muito maior.
OS VALORES EM FALTA NO FUNDO DE PENSÕES DOS ENVC ESTÃO MAL CALCULADOS SENDO O
QUE FALTA MUITO SUPERIOR AO CONSTA DO RELATÓRIO DO BPI VIDA

Os valores em falta no fundo de pensões dos ENVC calculados pelo BPI Vida estão errados, ou
melhor, são muito inferiores aos reais, porque nos cálculos atuariais utilizaram-se pressupostos
que não são verdadeiros. Assim, utilizou-se a Tábua de Mortalidade 73/77, que já não é
utilizada na generalidade dos fundos de pensões, que dá uma esperança de vida aos 65 anos
de 17,3 anos, quando a esperança de vida em Portugal aos 65 anos é superior a 19 anos. A
provar isso está facto de que o próprio governo utiliza no cálculo do fator de sustentabilidade 19
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anos e não 17 anos. Tal pressuposto errado determina que se considere que se vai pagar a
cada trabalhador, em média, o complemento de pensão apenas durante 17,3 anos, quando se
terá de pagar, em média, mais de 19 anos, o que determina que falte dinheiro. Para além disso,
o BPI Vida utiliza nos cálculos uma taxa de rentabilidade de 4,5% (os valores no fundo terão
uma rentabilidade de 4,5%), quando as companhias de seguros e as SGFP (incluindo o BPI
Vida) utilizam no cálculo do premio para a venda de rendas vitalícias a taxa de 2,5%, o que
determina que o valor necessário seja muito mais elevada e que também, por esta razão, falte
muito dinheiro no fundo de pensões dos ENVC. Fazendo as correções necessárias estima-se
que o valor em falta no fundo de pensões dos ENVC possa ser superior a 30 milhões €, e
não apenas 14,4 milhões € como calculou o BPI Vida, isto é, que seja praticamente o
dobro. Embora seja um valor indicativo (cálculos mais rigorosos, exigem mais dados), no entanto
ele já serve para dar aos trabalhadores e aos reformados dos ENVC uma ideia dos milhões
euros que poderão perder se não lutarem pelos seus direitos. Os trabalhadores que aceitaram
assinar o despedimento e abdicaram do fundo de pensões certamente receberam um valor
inferior a menos de metade a que tinham direito. A precipitação de muitos trabalhadores em
aceitar e assinar o seu próprio despedimento fruto da chantagem do governo poderá ter
representado na perda de muitos milhares de euros por cada um que certamente lhe farão falta
no futuro tendo em contas as dificuldades previsíveis, que eles, e suas famílias, enfrentarão.
SOBRE A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS COMPLEMENTOS DE PENSÃO PAGOS PELAS
EMPRESAS IMPOSTA PELA LEI DO ORÇAMENTO DE 2014

A Lei 83-C/2013 (Lei do OE-2014), no seu artº 75º suspendeu o pagamento dos complementos
de pensão. A primeira coisa que é preciso esclarecer é que tal decisão do governo é ilegal (há já
mais de um centena de processos postos nos tribunais contra tal ilegalidade do governo) e na
Assembleia da República quatro partidos – PS, PCP, BE e Verdes – já pediram ao Tribunal
Constitucional a declaração da sua inconstitucionalidade. E é de prever, tal como aconteceu
com o corte que o governo queria fazer nas pensões de aposentação que estavam a ser pagas
que foi declarado inconstitucional, que o mesmo aconteça com esta medida do governo. Para
além disso, a situação dos ENVC é diferente já que é uma empresa que o governo pretende
liquidar/extinguir, portanto não cai, a nosso ver, no âmbito específico daquela lei.
LUTAR CONTRA MAIS ESTA ARBITRARIEDADE DESTE GOVERNO AOS TRABALHADORES DOS ENVC

O complemento de pensão é um direito adquirido pelos trabalhadores resultante dos serviços
que já prestaram à empresa. É um direito que eles têm quer estejam no ativo, quer sejam
despedidos, quer na reforma, do qual não devem, em nenhum caso, abdicar. A própria lei que
regula os fundos de pensões – Decreto-Lei 12/2006 - considera tal direito como adquirido
mesmo no caso do despedimento como dispõe o nº1 do artº 9º que tem a seguinte redação:
“Direitos adquiridos e portabilidade dos benefícios – 1-Considera-se que existem direitos adquiridos
sempre que os participantes mantenham o direito aos benefícios consignados no plano de pensões de
acordo com as regras neste definidas, independentemente da manutenção ou da cessação do vínculo
existente com o associado” (empresa). Portanto, mesmo no caso de despedimento, e desde que
não se abdique desse direito ele mantém-se. No entanto, este direito está em perigo, mesmo
para os que já estão reformados, devido ao elevado subfinanciamento do fundo. Por isso, é
importante que todos os trabalhadores e reformados se unam exigindo o financiamento do fundo
de forma a garantir os seus direitos. São muitos milhões euros que estão em jogo, e que a
empresa e o governo não querem pagar, apesar de ser dinheiro que pertence aos trabalhadores
e reformados dos ENVC. Exigir que seja dada uma informação clara e completa sobre a
situação atual do fundo de pensões dos ENVC e, em caso de subfinanciamento que é
certamente muito elevado, exigir que o dinheiro em falta seja depositado deverá ser um objetvo
a não abdicar. É grave que a entidade de supervisão, que é o Instituto de Seguros de Portugal
(ISP), nada tenha feito para garantir os direitos dos trabalhadores e, mais, por uma entidade
pública, que devia dar o exemplo no cumprimento da lei e dos compromissos assumidos com os
trabalhadores. Uma situação semelhante está a acontecer com a SOPORCEL, um grande grupo
económico privado que, também com a cobertura do ISP, decidiu arbitrariamente mudar os
trabalhadores de fundos de pensões, querendo depositar no segundo um capital que permite
receber um complemento que é cerca de metade a que têm direito. Tudo isto prova mais uma
vez e de uma forma concreta que as entidades reguladoras estão, como temos vindo a afirmar,
totalmente reféns das empresas que pretensamente deviam supervisionar. Para que servem?
Eugénio Rosa, Economista, 6-3-2014
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