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Projecto de Lei n.º 536/XIV/1.ª 

Assegura mais tempo de lazer por via da redução do limite máximo do período normal de 

trabalho e da consagração do direito a 25 dias úteis de férias nos sectores público e privado, 

procedendo à décima sexta alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, 

de 12 de Fevereiro, e à décima terceira alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho 

(Grupo Parlamentar do Partido das Pessoas, dos Animais e da Natureza) 

 

– Nota Crítica da CIP – 

 

1. 

O Projeto de Lei em referência (doravante PL) visa, por um lado, reduzir o período normal de 

trabalho no setor privado (das 8 horas por dia e 40 por semana, para as 7 horas por dia e 35 por 

semana), e aumentar a duração mínima do período anual de férias (de 22 dias para 25 dias úteis) 

tanto no setor público como no setor privado – cfr. artigos 2º e 3º do PL em apreço. 

 

De acordo com o que se expressa na “Exposição de Motivos” do PL em análise, o Grupo 

Parlamentar do Partido das Pessoas, dos Animais e da Natureza (doravante PAN) formula um 

extenso conjunto de comentários, todos no sentido de apontar para algo que não é comprovável 

no atual contexto nacional, ou seja, que a redução do tempo de trabalho aumenta 

produtividade, na medida em que este indicador é influenciado pelo do grau de eficiência e 

satisfação dos trabalhadores. 

 

É que se assim fosse, então como se explica o baixo nível da produtividade nacional ? 

 

Olhe-se, por exemplo, para ano de 2017, em que há dados comparativos tanto para o grau de 

satisfação dos trabalhadores portugueses como para o indicador da produtividade. 

  

Por um lado, o grau de satisfação dos trabalhadores portugueses afigurava-se elevado: o 

Inquérito Nacional às Condições de Trabalho, promovido pela Autoridades das Condições de 

Trabalho (ACT) e desenvolvido pelo CESIS, o qual foi apresentado publicamente em abril de 

2017, refere, no âmbito do inquérito aos trabalhadores, que:  

− 89.9% dos trabalhadores responderam que se sentem satisfeitos com o seu trabalho; 
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− 72.6% dos trabalhadores dizem sentir-se “em casa” na organização onde trabalham.  

 

Face às respostas dos trabalhadores inqueridos no âmbito do referido Inquérito Nacional, 

parece haver uma dissonância entre aqueles que apregoam a melhoria das condições de 

trabalho e a opinião dos próprios trabalhadores. 

 

Por seu turno, no mesmo ano (2017), Portugal registou o 9º lugar mais baixo, em termos de 

produtividade por hora trabalhada, na UE/27.  

 

Neste contexto, relativamente ao setor privado, qualquer quadro que consubstancie, em 

termos legais, menos tempo de trabalho para este setor, é, de si, tão aberrante e tão calamitoso, 

que nem sequer o podemos configurar, nem como hipótese meramente académica. 

 

É, pura e simplesmente, um não assunto. 

 

2. 

A discordância da CIP sobre o teor do PL em apreço, resulta, também, da forma como a questão 

das férias se encontra tratada no PL em análise. 

 

Através do Projeto em análise, o PAN demonstra um frontal desrespeito pela autonomia do 

Diálogo Social Tripartido, bem como pelos seus principais atores: os Parceiros Sociais. 

 

Isto porque a redação vigente do artigo 238º do Código do Trabalho (doravante CT) emerge de 

um Acordo alcançado em sede de Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS): o 

“COMPROMISSO PARA O CRESCIMENTO, COMPETITIVIDADE E EMPREGO”, de 18 de janeiro de 

2012, que traçou as linhas gerais para a revisão do Código de Trabalho de 2009, aprovada pela 

já citada Lei n.º 23/2012, de 25 de junho. 

 

Aí se pode ler, sob o ponto 2. (“Férias”) do item B. do Capítulo IV, intitulado “LEGISLAÇÃO 

LABORAL, SUBSÍDIO DE DESEMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO” (v. pág. 42) o seguinte: 

“O período de férias que decorre da legislação atual não se adequa à promoção da 

competitividade da nossa economia, sendo conveniente a sua aproximação aos países 

congéneres. Este objetivo deve ser prosseguido com integral salvaguarda do direito ao repouso 

dos trabalhadores. 
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Neste âmbito, as Partes Subscritoras comprometem-se a eliminar o acréscimo, de até 3 dias, ao 

período mínimo de férias, de 22 dias, em caso de inexistência ou de número reduzido de faltas 

justificadas. 

Esta eliminação determina, de modo automático e imperativo, a redução em até três dias das 

majorações introduzidas em IRCT ou contrato de trabalho após a entrada em vigor do Código do 

Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto.”. 

 

Verifica-se, assim, que foram os Parceiros Sociais a acordar na redação do artigo 238º do CT, no 

âmbito de um equilíbrio global que ficou plasmado no citado “Compromisso para o Crescimento, 

Competitividade e Emprego”. 

 

Através do PL em análise intenta-se destruir, sem qualquer justificação plausível, tudo o que, 

em negociação, foi definido pelos Parceiros Sociais, em sede de Concertação Social com 

sucessivos Governos. 

 

Ora, tendo sido, como foram, os Parceiros Sociais a acordar e a definir o teor da redação do 

artigo 238º do CT hoje em vigor, através do citado “Compromisso para o Crescimento, 

Competitividade e Emprego”, têm de ser forçosamente estes a equacionar qualquer alteração 

ao quadro que deixaram definido. 

 

Tanto mais que se trata de uma matéria verdadeiramente intrínseca ao desenvolvimento das 

relações laborais, sendo inaceitável o afastamento destas matérias dos seus principais atores, 

como se disse, os Parceiros Sociais.  

 

Seria a total descredibilização da Concertação Social, como o PAN parece querer prosseguir. 

 

E isto quando se reconhece que a consensualização de soluções em sede de Concertação Social, 

sobretudo em matérias relativas à legislação laboral, contribui decisivamente para o 

estabelecimento de um clima de paz e de coesão social, que é tido como condição fundamental 

ao desenvolvimento harmonioso do País.  

 

Em suma, através do PL em análise, intenta-se destruir, sem qualquer justificação plausível, tudo 

o que, em negociação, foi definido pelos Parceiros Sociais em Concertação Social. 
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Perante este enquadramento, a CIP formula um juízo muito negativo, determinante de frontal 

rejeição, ao PL em apreço.  

 

06.novembro.2020 


