
ENCONTRO JOVENS E IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS

Casa Sindical do Porto - 10 de Outubro de 2019

RESOLUÇÃO

Emprego de Qualidade, Estável, Salários e Direitos, Efectivar a Igualdade

Os participantes no Encontro Nacional “Juventude e Igualdade”, realizado no dia 10 de Outubro na Casa
Sindical  do  Porto,  analisaram a  situação  nacional  a  nível  dos  sectores  da  Fiequimetal  indústria
transformadora, energia e actividades do ambiente, o emprego e a situação social e laboral dos Jovens e da
Mulheres, tendo por base o conhecimento da realidade concreta vivida nos locais de trabalho, transmitida
pelos representantes dos trabalhadores nas reuniões dos grupos de trabalho das frentes específicas, das
reuniões  preparatórias,  no  próprio  encontro  e  com  base  num  documento  de  apoio,  elaborado  pelo
Gabinete de Estudos da CGTP-IN.

1. O emprego jovem aumentou entre 2016 e 2018. 

2. Entre os menores de 35 anos aumentou cerca de 51 mil (34 mil com menos de 24 anos e 16,7 mil entre
os 25 e os 34 anos), atingindo os mais de 1.200 mil, um número ainda inferior ao que existia em 2011.

No entanto, o emprego que tem estado a ser criado é na maioria precário. De acordo com dados do Fundo
de Compensação do Trabalho, 55% dos postos de trabalho criados entre 2016 e 2018 foram ocupados por
trabalhadores/as com contratos não permanentes ou a tempo parcial.

De acordo com os dados retirados dos “Quadros de Pessoal”, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e
Segurança  Social  -  MTSSS,  em  2017  havia  103,6  mil  trabalhadoras  nas  actividades  do  âmbito  da
Fiequimetal, correspondendo a apenas 28% do total dos cerca de 373 mil trabalhadores dos sectores no
âmbito da Federação.

Por sectores de actividade, a taxa da mão-de-obra feminina é a seguinte: 59,1% na indústria farmacêutica;
30,8%, nas indústrias eléctricas; 37,7% na fabricação de material de transporte, incluindo a fabricação de
componentes;  30,8% nas  borrachas  e  plásticos;  28,4% no papel  e  artes  gráficas;  18,0% nas  indústrias
metalúrgicas; 17,9% na energia e 10,0% nas indústrias extractivas.

3. Os vínculos precários têm uma expressão muito significativa nos sectores de actividade da Fiequimetal,
atingindo em particular os jovens trabalhadores/as (menos 35 anos), que representam em média 40 % dos
trabalhadores.

Mais de um quarto das trabalhadoras das actividades industriais,  de energia,  água e resíduos tinham
contratos não permanentes, sendo as jovens ainda mais afectadas (cerca de 45%).

Note-se que estes dados não incluem o falso trabalho independente, os falsos estágios ou outro tipo de
vínculos precários que não sejam reportados por via do Relatório Único, nem tão pouco o trabalho não
declarado ou subdeclarado, pelo que estes números pecam por defeito.

É preciso relembrar que estas  formas de vínculos  precários  não têm qualquer ligação com a natureza
permanente ou não permanente dos postos de trabalho, sendo antes um instrumento de aprofundamento
da exploração e chantagem por parte do patronato, sendo usada para pagar salários 30% inferiores aos dos
trabalhadores/as  com vínculos  permanentes  e  como forma de pressão e  chantagem para  limitar  e/ou
reduzir direitos.
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A aprovação por parte de PS, PSD e CDS da introdução no Código do Trabalho do aumento do período
experimental  para os 180 dias e dos contratos de muito curta duração com âmbito sectorial  alargado,
constitui  um  duro  golpe  na  expectativa  dos  jovens  trabalhadores/as  em  aceder  a  empregos  com
estabilidade, situação para a qual iremos organizar os jovens trabalhadores/as, nos locais de trabalho, para
combater a sua aplicação.

4. Os jovens trabalhadores/as, em regra geral, apesar de serem possuidores de maiores habilitações (fruto
da  democratização  do  ensino)  e  mais  capacidade  de  utilização  de  novas  tecnologias,  são  fortemente
penalizados nos salários e discriminados no acesso ao emprego, às carreiras profissionais e aos direitos
sociais e laborais.

O nível de qualificação aumentou entre as mulheres trabalhadoras e em 2017 cerca de 60% das mulheres
trabalhadoras  em  actividades  industriais,  de  energia,  água  e  resíduos  eram  qualificadas  ou  muito
qualificadas (sendo as restantes semiqualificadas ou não qualificadas), face a 67% entre os homens.

O salário médio dos jovens é inferior em média 25% em relação aos demais trabalhadores/as,  o que
representa cerca de 600€ de salário mensal, ou seja, ronda o salário mínimo nacional. 

Na discriminação no acesso ao emprego, é particularmente escandalosa a norma do Código do Trabalho
que,  só  pelo  facto  de  ser  jovem  à  procura  do  primeiro  emprego,  permite  a  contratação  a  prazo.
Igualmente grave é a legislação e outros mecanismos, que permitem a exploração através dos contratos
de inserção, falsos recibos verdes e estágios não remunerados.

O bloqueio no acesso às carreiras e aos direitos, sendo uma consequência directa da falta de estabilidade
no  emprego  e  da  chantagem  exercida  pelo  patronato  nas  empresas,  corresponde  a  uma  linha  de
orientação patronal que pretende introduzir, na contratação colectiva, condições mais desfavoráveis para
os jovens trabalhadores, isto é, provocar um corte geracional para intensificar a exploração.

Apesar  de  alguma  melhoria  verificada  nos  últimos  anos,  fruto  da  luta  desenvolvida  e  de  muitas
reivindicações a nível dos locais de trabalho, a verdade é que o salário das mulheres continua a ser, em
média, 22% inferior ao dos homens na indústria; no entanto no sector da energia esta diferença reduz-se
para 1,9%, mostrando que é possível reduzir as disparidades salariais existentes e alcançar a igualdade
salarial.

As disparidades salariais entre mulheres e homens têm também que ver com as menores qualificações
detidas por  aquelas  (apesar  de,  em média,  as  habilitações serem mais  elevadas),  com dificuldades e
entraves no acesso e ascensão na carreira e com discriminações que têm origem em estereótipos de
diversa  ordem,  usados  pelo  patronato  para  as  sujeitar  a  uma  exploração  ainda  maior  do  que  os
trabalhadores do sexo masculino.

Esta desigualdade salarial redobra de gravidade, na medida em que os baixos salários de hoje se traduzem
amanhã em baixos subsídios sociais (subsídio de doença, licenças e dispensas por parentalidade, etc.) e
baixas pensões de reforma e, consequentemente, em piores condições de vida, o que representa uma
dupla discriminação e uma profunda desigualdade social.

5. A política de exploração e empobrecimento, executada por sucessivos governos e que conheceu a sua
fase mais aguda no período da troica, permitiu ao patronato reduzir os custos do trabalho. 
Esta  realidade  não  é  inevitável,  antes  pelo  contrário,  é  possível  –  através  de  mais  organização  dos
trabalhadores  e  mais  acção  reivindicativa  em  torno  da  resolução  dos  seus  problemas  específicos,
convergir  na  luta  mais  geral  contra  a  instabilidade  dos  vínculos,  baixos  salários  e  discriminações  –,
contrariar este caminho que não permite aos jovens um futuro estável.

Ao longo do mandato, nas reuniões dos grupos de trabalho das frentes específicas, foram assinaladas e
denunciadas várias situações de violação de direitos, de pressão psicológica e de assédio moral, tais como:

 Uso abusivo de contratos de trabalho temporário, com justificações falsas;
 Ameaças  de  despedimento  e  mudanças  de  posto  de  trabalho  que  implicam  desvalorização

profissional;
 Imposição de bancos de horas, e outros horários incompatíveis com a vida pessoal e familiar;
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 Não cumprimento dos direitos de parentalidade;
 Cortes  ilegais  de  prémios  e discriminações diversas  com base em avaliações de desempenho

ilegais e subjectivas;
 Cortes ilegais de prémios devido ao exercício dos direitos de parentalidade;
 Discriminações salariais directas e indirectas, como forma de condicionar a utilização dos direitos

ou como forma de pressão sobre os trabalhadores/as portadores de doença profissional;
 Tentativas de despedimento de trabalhadores/as portadores de doença profissional;
 Violação dos direitos da contratação colectiva; 
 Situações de assédio moral, entre outras.

Mas foram também alcançadas vitórias e conquistas, quer através da nossa intervenção sindical e acção
reivindicativa a nível das empresas, que tem permitido repor a aplicação de muitos direitos e tem impedido
o patronato de ir mais longe na sobre-exploração do trabalho dos jovens e das mulheres, quer  através de
uma intervenção qualificada junto das entidades com competência na área inspectiva laboral (ACT) e na
área da igualdade no trabalho e no emprego (CITE) e, nalguns casos, com recurso para os tribunais.

São vários os exemplos em que, por força da luta, foram alcançadas importantes vitórias na defesa dos
direitos dos trabalhadores/as: Preh, Fico Cables, Bosch Braga, Vitrohm, Call-Center EDP (Randstad), Inapal
Metal, PMH, SMP, Grohe, INCM (Livraria Porto), Hutchinson, Tubos Flexíveis.  

6. Continuamos a observar, de forma generalizada, a falta de investimento e a degradação das condições
de trabalho, tendo como causas principais os elevados ritmos de trabalho (principalmente nas tarefas que
exigem movimentos repetitivos); o prolongamento e desregulação dos horários de trabalho, a que estão
associados  os  chamados  bancos  de  horas,  as  adaptabilidades  e  os  horários  concentrados;  o  aumento
abusivo do trabalho em regime de turnos; as más condições nos locais de trabalho; a exposição a situações
geradoras de stress laboral (redução dos salários e subsídios, vínculos precários, pressões e chantagem com
o emprego), entre outras.

Um número muito elevado de trabalhadores/as  já  sofre  de doenças  do foro músculo-esquelético (em
particular de tendinite),  ou está sujeito a condições de trabalho que potenciam o desenvolvimento de
doenças  profissionais,  em  muitos  casos  incapacitantes,  sem  que  as  empresas  tomem  as  medidas
preventivas necessárias e adequadas, tanto no plano das condições de trabalho, como no plano do regresso
ao  trabalho  após  o  período  de  baixa.  Muitos  testemunhos  de  trabalhadores/as  referem  o  impacto
altamente negativo que estes problemas causam na sua vida pessoal e familiar.

7. A compreensão de que a luta contra os cortes geracionais, contra a discriminação dos jovens e pela
igualdade entre mulheres e homens, no trabalho e na sociedade, é parte integrante da luta comum contra
a exploração, por uma vida melhor e uma sociedade mais justa, não está suficientemente assumida de
igual modo por todos.

A  organização  dos  jovens  e  das  mulheres  nos  sindicatos,  coordenada  no  âmbito  da  Fiequimetal  e
articulada com a Interjovem e a Comissão da CGTP-IN para a Igualdade entre Mulheres e Homens (CIMH),
é o caminho a seguir  para garantir uma maior participação destes trabalhadores/as e para que estes
encontrem o espaço privilegiado que os nossos sindicatos lhes conferem para a intervenção e resolução
dos seus problemas. 

É necessário que as direcções sindicais, em particular os órgãos executivos, assumam estas frentes de
trabalho como uma prioridade na acção sindical  integrada,  dando a atenção devida às reivindicações
destes trabalhadores/as de cada sector e de cada local de trabalho.

É essencial que as reivindicações dos jovens e das mulheres sejam colocadas nos cadernos reivindicativos
através do envolvimento dos trabalhadores/as, comprometidos e co-responsabilizados no trabalho, na
luta sindical e nas acções convergentes de carácter mais geral.

Assim, os participantes no encontro decidem: 
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 Garantir que, em todos os sindicatos, existam comissões ou responsáveis pelas frentes de trabalho
dos  Jovens  e  da  Igualdade  entre  Mulheres  e  Homens  que,  conjuntamente  com as  respectivas
comissões da Federação, assegurem a recolha de elementos e o estudo das matérias específicas,
com o objectivo de apoiar o colectivo dos dirigentes e delegados que desenvolvem a acção sindical
integrada nos locais de trabalho; 

 Garantir a participação de trabalhadores/as e activistas nas iniciativas promovidas pela Federação e
pela CGTP-IN, relacionadas com estas frentes de trabalho;

 Garantir que na informação sindical (comunicados, jornais e boletins) e nos sites da Federação e
dos Sindicatos sejam divulgados os direitos e valorização dos resultados positivos alcançados com a
luta dos trabalhadores, nestas frentes de trabalho.

 Assumir como reivindicação central a valorização dos salários, designadamente a fixação de um que
salário de admissão no sector nunca inferior a 850 euros, bem como um aumento salarial nunca
inferior a 90 euros, a 1 de Janeiro de 2020;

 Lutar contra o corte geracional  nos salários,  direitos e condições de trabalho, que o patronato
pretende  impor  aos  jovens  trabalhadores  com  o  objectivo  de  intensificar  a  exploração,  para
acumular ainda mais riqueza;

 Combater  a  precariedade,  desenvolvendo uma linha de intervenção que permita  converter  em
efectivos milhares de contratos de trabalho precários;

 Combater os expedientes do patronato que visam legitimar a precariedade e ocupar postos de
trabalho  permanentes  com  recurso  aos  estágios  profissionais  não  remunerados,  falsos  recibos
verdes, taxa de rotatividade, entre outros;

 Combater  as  alterações  ao  Código  do  Trabalho,  nomeadamente  o  alargamento  do  período
experimental, a generalização dos contratos de muita curta duração e a implementação dos bancos
de horas;

 Exigir do Governo e do patronato:

• Medidas  com  vista  ao  reforço  da  promoção  da  natalidade  e  dos  direitos  de  parentalidade,
designadamente:

• Pagamento de 100% da remuneração em todas as licenças parentais;
• A possibilidade de compatibilizar os horários e as férias dos pais com o acompanhamento dos

filhos menores e as pausas escolares;
• Criação e reforço de infra-estruturas sociais  de apoio públicas  e de qualidade,  creches e

jardins-de-infância gratuitos para todos;

• A dispensa de trabalhadora grávida, lactante, famílias monoparentais e o/a trabalhador/a com
filho/a  menor,  ou  com  filho/a  com  deficiência,  doença  crónica  ou  doença  oncológica,  da
prestação de trabalho suplementar, por turnos e no período nocturno;

• Que as medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho
igual  ou  de  igual  valor,  previstas  na  Lei  n.º  60/2018,  sejam  estendidas  a  empresas  que
empreguem menos de 50 trabalhadores;

• O fim de todo e qualquer tipo de discriminações e fazer cumprir o princípio de salário igual para
trabalho igual ou de igual valor;

• A integração no salário dos prémios pagos com carácter regular;

• A redução progressiva do horário de trabalho para as 35h semanais e horários que permitam a
conciliação entre a vida profissional e familiar;

• O  fim  dos  bancos  de  horas,  horários  concentrados  e  outras  formas  de  adaptabilidade
determinadas pelo exclusivo interesse das empresas;

• A implementação de medidas concretas que promovam e dinamizem a entrada dos jovens no
mercado de trabalho, nomeadamente através de uma melhor fiscalização da ACT e do IEFP, dos
estágios profissionais garantindo que sejam respeitados os seus direitos;
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• Um Plano Nacional de Prevenção da Saúde e Segurança no trabalho para a indústria, incluindo as
autoridades da área da saúde e reparação das doenças profissionais, que:

• Garanta  uma  efectiva  prevenção  da  saúde  e  segurança  no  trabalho,  fazendo  aplicar  a
legislação em vigor;

• Implemente medidas, para eliminar as causas dos graves problemas que estão na origem das
doenças profissionais, em particular das músculo-esqueléticas;

• Garanta a devida reparação dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais, incluindo a
obrigação de colocar o trabalhador/a num posto de trabalho compatível com o seu estado de
saúde;

• Previne e combata qualquer prática de assédio moral e ou sexual, assim como todo o tipo de
discriminações  ou  práticas  que  visem  limitar  ou  impedir  o  exercício  dos  direitos  legais  e
contratuais;

• Faça  cumprir  a  norma  do  Código  do  Trabalho  (Artigo  35ºA) que  proíbe  expressamente
qualquer tipo de discriminação dos trabalhadores em função do exercício dos seus direitos de
parentalidade,  nomeadamente  qualquer  discriminação  remuneratória  na  atribuição  de
prémios de assiduidade e produtividade ou afectações desfavoráveis no que toca à progressão
nas carreiras;

• Garanta que as medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens
por trabalho igual ou de igual valor, previstas na Lei n.º 60/2018, sejam estendidas a empresas
que empreguem menos de 50 trabalhadores/as.
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