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BENEFICIÁRIO:
Confederación Sindical Independiente FETICO - Spain

CO-BENEFICIÁRIO:

Bildungswerk der Sächsischen
Wirtschaft gGmbH
BSW - Germany

Confederazione dei Sindacati
Autonomi dei Lavorator
COF.S.A.L . - Italy

Unija poslodavaca Srbije
UPS - Serbia

Unija poslodavaca Crne Gore
UPCG - Montenegro

Instytut Spraw publicznych IPA - Poland

PARCEIROS:
Associação Sindical
Independente
ASSIFECO - Portugal

EMPLOYEE
INVOLVEMENT
IN DECISIONMAKING IN TIMES
OF CRISIS AS A KEY
TO THE EFFECTIVE
ORGANIZATION OF
THE COMPANY’S
WORK.
O ENVOLVIMENTO
DOS FUNCIONÁRIOS
NA TOMADA DE DECISÕES
EM TEMPOS DE CRISE
COMO UMA CHAVE PARA
UMA ORGANIZAÇÃO
EFICAZ DO TRABALHO
DA EMPRESA.

Associação Sindical do Pessoal
Administrativo da Saúde
ASPAS - Portugal
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ATIVIDADES DO PROJETO:
• Itália - Reunião inicial
• Polónia - 1ª reunião de especialistas
• Espanha - Conferência

DURAÇÃO DO PROJETO:
Início do projeto – 01/04/2021.
Duração do projeto - 24 meses.

OBJETIVO PRINCIPAL:
O principal objetivo do projeto é aumentar o envolvimento e participação dos
trabalhadores do setor de comércio e serviços nos países da UE nos processos de
gestão de mudanças nos seus locais de trabalho, especialmente aquelas relacionadas
com a adaptação das atividades das empresas às exigências de funcionamento
durante e após a pandemia de covid-19, fornecendo-lhes conhecimento e ferramentas
para facilitar a participação consciente nos processos de gestão de mudança.

OBJETIVOS DO PROJETO:
• Criar um quadro construtivo de diálogo entre os representantes dos empregados e os
empregadores;

• Sensibilizar empregadores e trabalhadores do setor do comércio e serviços sobre as
vantagens da tomada coletiva de decisão no que se refere à reorganização da atividade
da empresa;
• Análise do grau de participação dos trabalhadores do setor de comércio e serviços
nos países da UE na tomada de decisões sobre o funcionamento de suas empresas em
situações de crise;

• Aumentar a conscientização dos funcionários do setor de comércio e serviços dos países
participantes do projeto sobre seus direitos de participação na tomada de decisões
relativas ao funcionamento de suas empresas.

O Candidato e os Parceiros esperam que o projeto traga resultados duradouros,
que possam mudar a situação no setor de serviços em termos de aumento do
envolvimento dos funcionários nos processos de tomada de decisão durante a
situação de crise:
• cooperação entre funcionários e empregadores iniciada pela ação e continuada
após sua conclusão,
• sensibilização dos colaboradores para a utilização eficaz de mecanismos que
lhes permitam exercer influência nas decisões a serem tomadas na empresa;
• conscientização dos funcionários sobre seus direitos de participação nos
processos de gestão de suas empresas, mesmo em tempos de crise;
• iniciar a discussão sobre a influência da crise por conta da covid-19 na
participação dos funcionários nos processos de tomada de decisão em
suas empresas;
• ajudar empregadores e empregados do setor de comércio e serviços a
perceber que a situação de crise e a necessidade de reorganização do
trabalho podem ser feitas em um ambiente de parceria;
• criação de oportunidade para apresentar a um público mais amplo as boas
práticas de gestão levando em consideração a opinião dos colaboradores
durante a crise;
• desenvolvimento de um ambiente que incentive os empregadores a
trocar experiências e dar conselhos sobre as formas de incorporação dos
colaboradores nos processos de gestão em situação de crise;
• criação de oportunidade para se transferir as licenças da UE para os países
candidatos através de parceiros incorporados desses países;
• intercâmbio de boas práticas e troca de experiências entre participantes de
projetos planeados de diferentes países, culturas e ambientes de trabalho.

