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Contratação Coletiva. 
 

 Apenas 246 mil trabalhadores foram abrangidos pela renovação das convenções 
coletivas de trabalho em 2014 

 Enquanto no ano de 2000 eram abrangidos 2,5 milhões de trabalhadores 
 

 Ocorreu assim uma forte quebra da massa salarial de cerca de 20% no sector público 
e 10 a 11% no sector privado. 

 
 A contratação coletiva foi o principal fator de distribuição da riqueza na 2ª metade 

do seculo XX (comprovado por estudos OIT) 
 

 Calcula-se em mais 3.000 milhões de euros por ano transferidos do rendimento do 
trabalho para o capital. 

 
 
Concertação Social – Não funciona. 
 

 A história da “negociação” em relação ao último aumento do salário mínimo é disso 
o espelho 

 É também um pouco o espelho do tipo de relações laborais, nas empresas 
 

Também devemos ver o conceito de relações laborais 
 Cerca de 90% das empresas têm até 9 trabalhadores 
 Abrem hoje em dia muitas empresas, mais que as que encerram até, mas as novas 

empresas empregam muito menos trabalhadores que as anteriormente encerradas 
 Nesta questão da concertação social e das relações laborais ficamos muito aquém 

do conceito de Trabalho Digno - Cidadão no trabalho – da própria OIT (cidadania, 
subordinação e emancipação) 

Trabalho precário 
 

 40% dos doutorados estão na precariedade 
 Só 6% trabalham no sector privado. 
 Diminuição  do valor médio das prestações. 
 Medo, produz gente resignada, aberta a aceitar tudo que lhe é imposto, dificuldade 

de planeamento da vida de cada um… 

Salários 
 Salário Mínimo Nacional 
 77% dos trabalhadores que recebem o SMN, no final de 2012, tinham como 

escolaridade apenas até ao 9º ano 
 Está portanto associado a baixas qualificações escolares 



 (Ex: uma costureira com 40 anos de trabalho recebe como salário contratual o 
Salário Mínimo Nacional (SMN) 

 De entre os que recebem SMN 61% são mulheres 
 No total dos trabalhadores 20% das Mulheres e 10,7% dos homens recebem SMN 

 

Desemprego  
 

 O aspeto mais grave é a estigmatização que se faz do desempregado 
 Aquelas apresentações quinzenais pior que alguns presos preventivos 
 67% dos desempregados não têm acesso a prestações sociais 
 70% das mulheres desempregadas e 85% dos jovens até 35 anos não têm acesso ao 

Subsídio de Desemprego ou Subsídio Social 
 

 Há uma carga negativa na juventude, não acreditam 
 O tipo de oferta de emprego que hoje aparece...  
 Oferta de empregos para licenciados 560,00€ mês 
 É a precariedade que já falamos atrás 
 Encontramos aqui muitos pobres apesar de trabalharem 
 Rendimento Social de Inserção, cozinhas sociais, caridadezinha…  

 
Futuro do Emprego 
 

 É possível criar milhões de empregos desde que se use a riqueza de outra forma. 
 (O capital ganha fortunas na especulação financeira e não na produção) 
 Há exemplos de empresas que encerraram, não porque não tivessem viabilidade 

económica e carteira de encomendas, etc, mas porque os acionistas não viam aí 
interesse dado ganharem mais na especulação financeira. 

Trabalho suplementar  

 devia ser só em casos extraordinários 

Horários   
 

 o papel da Igreja na dispensa dos feriados 
 
 Nós os cristãos como podemos dar aqui a outra face: no sindicalismo, na dinâmica 

social, na denúncia etc… 


