
O fim anunciado do horário "normal"
Mais de três quartos
dos trabalhadores por
conta de outrem já
têm flexibilidade na
organização do tempo de
trabalho. Na construção
são quase 85% do total

É uma mudança de fundo. A
maior parte dos mecanismos
de flexibilização do tempo de
trabalho foram introduzidos
em Portugal com o Código do
Trabalho de 2003 e alguns
apenas em 2009. Mas já se tor-
naram na realidade profissio-
nal para a esmagadora maioria
dos trabalhadores.

São já menos de um em cada

quatro (23,4%) os trabalhado-
res por conta de outrem que
cumprem um horário de tra-
balho "normal", isto é, sem re-
curso a qualquer modalidade
flexível (por exemplo, adapta-
bilidade ou bancos de horas)
no que diz respeito aos tempos
de trabalho, indicam os dados
dos Quadros de Pessoal relati-
vos a 2016 (último ano dispo-
nível), que abrangem o sector
privado e o sector empresarial
do Estado. Em sentido inver-

so, isto significa que 76,6% dos
trabalhadores encontram-se
abrangidos por uma modali-
dade flexível de organização do

tempo de trabalho.
Mais ainda, os dados desa-

gregados por sectores de ativi-
dade, solicitados pelo Expres-
so ao Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança
Social, mostram que há secto-
res onde os números são ainda
mais expressivos. É o caso da
"eletricidade, gás, vapor, água
quente e fria e ar frio", em que
apenas 11,9% dos trabalhado-
res por conta de outrem cum-
prem um horário "normal" —

ou seja, pouco mais de um em



cada 10 —
, ou da "construção"

e da "agricultura, produção
animal, caça, floresta e pesca",
com 15,6% e 16,3%, respetiva-
mente. Percentagens que sig-
nificam que menos de um em
cada seis trabalhadores nestes
sectores têm um horário de
trabalho "normal".

É uma realidade transversal
na economia portuguesa. Em
todos os sectores de atividade
mais de metade dos trabalha-
dores por conta de outrem —

no mínimo — encontram-se
abrangidos por uma modali-
dade flexível no que respeita
à organização do tempo de
trabalho. A única exceção é a
"captação, tratamento e distri-
buição de água; saneamento,
gestão de resíduos e despolu-
ição", onde 56,6% dos traba-
lhadores ainda cumprem um
horário "normal".

"É uma tendência transver-
sal, com percentagens muito
elevadas de flexibilidade na
organização do tempo de tra-
balho", salienta Anabela Car-
neiro, professora da Faculdade
de Economia da Universidade
do Porto. Contudo, há "algu-
mas diferenças que têm a ver
com especificidades de cada
sector ou se têm maior ou me-
nor cobertura por regulamen-
tação coletiva do trabalho".
Uma opinião partilhada por
Maria do Rosário Palma Ra-
malho, professora da Faculda-
de de Direito da Universidade
de Lisboa e especialista em
Direito do Trabalho: "É uma
tendência geral e parece ine-
xorável." Sinal disso, a parcela
de trabalhadores com horário
de trabalho "normal" tem vin-
do sucessivamente a diminuir

nos últimos anos, passando de

26,2% do total em 2011, para
23,4% em 2016.

Com o horário de trabalho
"normal" atornar-se a exceção,
a organização do tempo de tra-
balho em Portugal passa muito
pelo regime de adaptabilidade.
Neste regime, o período normal
de trabalho pode ser definido
em termos médios, tendo em
conta um período de referência
Ou seja, o número de horas di-
árias e semanais de cada traba-
lhador apenas tem de cumprir
o definido em sede contratual
em termos médios num deter-
minado período de tempo (um
ano, por exemplo). Isto permite
oscilações, dando margem de
flexibilidade às empresas.
Os riscos da flexibilidade
negociada a nível individual
Para a maioria dos trabalha-
dores por conta de outrem
(53,6%) a adaptabilidade está
prevista em instrumentos de
regulamentação coletiva do
trabalho, sejam contratos co-
letivos, acordos coletivos ou
acordos de empresa. "É uma
questão muito reclamada pe-
los empregadores" e os dados
indicam que "tem sido possível
chegar a acordos em negocia-
ção coletiva. Os sindicatos não

têm sido demasiado rígidos a
este nível", afirma Paulino Tei-
xeira, professor da Faculdade
de Economia da Universidade
de Coimbra.

Contudo, a parcela de traba-
lhadores com adaptabilidade
prevista em sede de negoci-
ação coletiva está a cair, pas-
sando de 56,5% do total em
2010 para 53,6% em 2016. Em
sentido inverso, a adaptabili-

dade individual, isto é, nego-
ciada ao nível dos contratos
individuais de trabalho, está
a subir, passando de 9,5% dos
trabalhadores por conta de
outrem em 2010 para 13,1%
em 2016. Já a adaptabilidade
grupai com origem em regu-
lamentação coletiva ou com
origem em acordos individuais
tem-se mantido relativamen-
te estável, em torno dos 1,4%
e dos 0,9%, respetivamente,
do total dos trabalhadores por
conta de outrem.

"Os empregadores têm-se
desinteressado de discutir as

questões da organização dos

tempos de trabalho na nego-
ciação coletiva, em detrimen-
to da negociação individual",
constata Maria do Rosário Pal-
ma Ramalho, alertando que é

uma situação que comporta
riscos: "A adaptabilidade pode
estar a ser imposta aos traba-
lhadores." A adaptabilidade
por negociação coletiva "é um
modelo que tem mais contro-
lo. É um acordo no verdadeiro
sentido. Mas, se for por via de
acordo individual, a liberdade
do trabalhador pode não ser
suficiente para se opor. Pode
ter de se sujeitar a essas con-
dições", reforça esta especia-
lista. E remata: "Temos de ter
cuidado para não deixar esta
questão exclusivamente nas
mãos do empregador."
A parcela de
trabalhadores com
adaptabilidade por
negociação coletiva
está a cair. Passou de
56,5% em 2010, para
53,6% em 2016


