
35h	  de	  trabalho
Trabalho	  para	  todos?



Ideia	  revolucionária

•	  Carlos	  Slim	  
•	  Homem	  mais	  rico	  do	  mundo,	  82,9	  mil	  milhões	  dólares	  
!
•	  	  “A	  semana	  de	  3	  dias	  de	  trabalho	  vai	  acontecer!”	  –	  8	  de	  outubro	  2014	  
!
•	  11	  horas	  por	  semana,	  reforma	  aos	  75	  anos



Tempo	  de	  trabalho

• Industrialização	  trouxe	  confronto	  sobre	  tempo	  
trabalho	  

• Marx	  (1867):	  “Toda	  a	  economia	  é,	  em	  última	  
análise,	  economia	  do	  tempo”	  

• Marx	  (1867):	  “A	  criação	  de	  um	  dia	  de	  trabalho	  
normal	  é,	  pois,	  o	  produto	  de	  uma	  guerra	  civil	  
de	  longa	  duração,	  mais	  ou	  menos	  dissimulada,	  
entre	  a	  classe	  capitalista	  e	  a	  classe	  operária...”



Tempo	  de	  trabalho

• Revolução	  1848	  França	  –	  12	  horas	  de	  trabalho	  
máximo;	  

• Primavera	  dos	  Povos:	  França,	  Alemanha,	  
Polônia,	  Itália	  e	  no	  Império	  Austríaco;	  

• 8	  trabalho;	  8	  lazer;	  8	  descanso.	  Associação	  
Internacional	  dos	  Trabalhadores	  (AIT)	  –	  1866;	  

• O	  Direito	  à	  Preguiça	  (Paul	  Lafargue,	  jornal	  
socialista	  L'Égalité	  1880)	  

• 1º	  Maio	  1886	  Chicago:	  manifestação	  por	  8	  
horas	  de	  trabalho	  (Revolta	  de	  Haimarcet);



Menos	  trabalho,	  melhor	  vida

• Keynes	  (1930)	  Perspectivas	  económicas	  para	  
os	  nossos	  netos:	  «Turnos	  de	  3h	  ou	  uma	  
semana	  de	  15	  horas	  podem	  resolver	  o	  
problema».	  

• «Perdre	  sa	  vie	  à	  la	  gagner»	  -‐	  Maio	  ’68;



O	  mundo	  diminuiu	  o	  tempo	  de	  trabalho



Tempos	  de	  trabalho:	  Mundo



Tempos	  de	  trabalho:	  Europa

Fonte:	  eurofond.europa.eu



Horas	  de	  trabalho	  anual:	  Europa
Horas/ano
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Salários	  e	  produtividade

Portugal	  (1953-‐2011):	  Taxa	  de	  crescimento	  médio	  da	  
produtividade	  do	  trabalho	  2,9%/ano	  (INE)



Desemprego	  Europa

Fonte	  Eurostat	  2013



Desemprego	  e	  alterações	  Código	  Trabalho



Geração	  nem-‐nem

•	  Em	  Portugal	  são	  17%	  dos	  jovens;	  
!
•	  Geração	  sem	  perspectivas,	  desligada	  do	  futuro;	  
	  	  
•Não	  é	  só	  nos	  países	  desenvolvidos



Austeridade	  destruiu	  emprego

• “O	  emprego	  ainda	  se	  situa	  em	  níveis	  próximos	  dos	  
observados	  em	  meados	  da	  década	  de	  90″	  (BdP,	  
Out.	  2014);	  

• 78%	  dos	  desempregados	  com	  mais	  de	  45	  anos	  não	  
conseguem	  encontrar	  trabalho	  (INE,	  Set.	  2014);	  

• A	  taxa	  de	  desemprego	  em	  sentido	  lato	  nos	  26,6%;	  

• Funcionários	  do	  Estado	  trabalham	  agora	  40h:	  
perderam	  14%	  salário;



35	  horas:	  indispensável

• Distribuir	  melhor	  o	  trabalho;	  

• Combater	  desemprego;	  

• Valorizar	  salários;	  

• Acompanhar	  ganhos	  produtividade;	  

• Combater	  emigração	  involuntária;	  

• Ir	  ao	  encontro	  do	  “pleno	  emprego”	  (art.	  9	  CRP)	  e	  não	  da	  
“plena	  atividade”;	  

!
• Reforma	  sem	  penalização	  aos	  40	  anos	  descontos;	  

• Reposição	  dos	  feriados;	  

• Combate	  às	  horas	  extraordinárias,	  part-‐time	  involuntário.


