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Exposicao de motivos
« Nos, desempregados, "quinhentoseuristas" e outros mal remunerados, escravos disfarcados, subcontratados, contratados a prazo, falsos trabalhadores
independentes, trabalhadores intermitentes, estaoiarios, bolseiros, trabalhadores-estudantes, estudantes, rnaes, pais e filhos de Portugal»: assim comecava
o manifesto que convocou a maior rnobilizacao social dos ultirnos anos, que levou centenas de milhares pessoas as ruas de varies cidades do pais e do
estrangeiro. Esta rnobilizacao e um sinal inequivoco que reclama uma mudanca e um combate efectivo a precariedade.
A precariedade atinge hoje cerca de 2 milhoes de trabalhadores em Portugal e 0 seu crescimento arneaca todos os outros. Com a situacao actual, defrauda-
se a presente, insulta-se 0 passado e hipoteca-se a futuro. Desperdicam-se as aspiracces de toda uma gerayao de novas trabalhadores, que nao pode
prosperar. Desperdicam-se decadas de esforco, investimento e dedicacao das gera90es anteriores, tarnbern elas cada vez mais afectadas pelo desemprego
e pela precariedade. Desperdicarn-se as recursos e competencies, retiram-se esperancas e direitos e, portanto, uma perspectiva de futuro.
E necessario desencadear uma mudanca qualitativa do pais. E urgente terminar com a situacao precaria para a qual estao a ser arrastados os trabalhadores,
que legitimamente aspirarn a urn fut~:o, digpp" com direito.s em todas.as areas da vida .'
Assim, a presente "Lei Contra a Precariedade" introduz mecanismos legais de modo a evitar a perpetuacao das formas atipicas e injustas de trabalho, incidindo
sabre tres vectores fundamentais da degrada<;:aodas relacoes laborais com prejulzo claro para 0 lade do trabalhador: os falsos recibos verdes, a contratacao
a prazo e a trabalho ternporario.
Nos termos, da Lei n.O17/2003, de 4 de Junho, e do artigo 167.° da Constitui9ao da Republica Portuguesa, a presente grupo de cidadaos e cdacas apresenta
a seguinte Iniciativa Legislativa de Cidadaos:

Artigo 1,0
Objecto e ambito

A presente lei institui mecanismos de combate ao falso trabalho independente, limita a tempo permitido para os contratos a termo e promove a integra9ao
dos trabalhadores temporarios nas mstitulcoes para as quais realizam a sua actividade.

Artigo 2,0
Fiscalizacao do trabalho independente

1 - No ambito dos seus poderes de fiscalizacao, sempre que a Autoridade para as Condicoes do Trabalho verifique a existencia de indlcios suficientes de
situacac em que trabalhadores por conta de outrem prestem actividade sob a forma de trabalho independente, fica obrigada a comunicar ao Tribunal de
Trabalho competente, no prazo maximo de 72 horas, relatorio fundamentado onde conste indcacao dos indlcios verificados e instruido com os elementos
probatorios recolhidos.
2 - Recebido a relatorio, 0 Tribunal de Trabalho inicia procedimento urgente para reconhecimento da relacao laboral, notificando 0 empregador eo trabalhador
para se pronunciarem sobre a relatorio no prazo de1 0 dias, juntando os elementos de prova.
3 - Recebidas as respostas do empregador e do trabalhador 0 Tribunal, no prazo de 5 dias, decreta 0 reconhecimento da relacao laboral, desde que conclua
pela probabilidade seria da existencia de relacao de trabalho subordinada.

Artigo 3.0
Duracao do contrato de trabalho a termo

1 - 0 contrato de trabalho a termo certo pode ser renovado ate tres vezes, nao podendo exceder, na totalidade, a duracao maxima de 18 meses;
2 - Findo a periodo de 18 meses, au apes tres renovacoes, a contrato de trabalho a termo certo e automaticamente convertido em contrato de trabalho sem tenno;
3 - Se, findo 0 periodo de 18 meses, au apos tres renovacoes, 0 empregador denunciar contrato com a trabalhador fica inibido de contratar para 0 mesmo
posta au funcoes durante a perlodo de 2 anos;

Artigo 4.0
Trabalho ternporario

o utilizador da actividade, ou empresas do mesma grupo economico, de um trabalhador com contrato de trabalho temporario ou contrato de trabalho por
tempo indeterminado para cedencia ternporaria por um periodo superior a um ano, au que acumule vinte meses de trabalho no periodo de dais anos, fica
obrigado a celebracao de contrato de trabalho, desde que tal corresponda a vontade do trabalhador e sempre em condicoes iguais ou mais Iavoraveis do
que aquelas em que e prestada a actividade,

Artigo 5,0
Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor 90 dias ap6s a data da sua publicacao.



Comissao representativa lei contra a Precariedade

Consideram-se, para os devidos efeitos, e de acordo com 0 disposto no artigo

7.Q da Lei n.Q 17/2003, de 4 de Junho, os seguintes cidadaos e cidadas, como a

comissao representativa da presente Iniciativa Legislative de Cidadaos "Lei

.contra a Precariedade":

• Tiago Gillot Faria

• Paula Maria Gil Rodrigues da Silva;

• Andre Soares Albuquerque;

• Dora Joana Madureira da Costa Fonseca;

• Sara Maria Silvestre Rocha;

• Raquel Branco Rodrigues Freire;

• Marco Andre Gonc;:alves Neves Marques ..

Cumprindo os requisitos definidos no artigo 6.Q da Lei n.Q 17/2003, de 4 de

Junho, declara-se que 0 domidlio da comissao representativa e R. da Silva n.Q

I 39, 1200-446 Lisboa, e que sao ehtregues a Sra. Presidente da Assembleia da

Republica nove volumes contendo as assinaturas dos proponentes.

Pela comissao representativa,

Lisboa, 12 de Janeiro de 2012


