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RELATÓRIO E PARECER SOBRE A PROPOSTA DE LEI N.º 268/XII – 
REDUZ O HORÁRIO DE TRABALHO PARA AS 35 HORAS SEMANAIS 

Capítulo I 
INTRODUÇÃO 

_____________________________________________________________________________ 
 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho procedeu à 
apreciação, relato e emissão de parecer, na sequência do solicitado por Sua 
Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa, sobre a proposta de lei n.º 
268/XII – Reduz o horário de trabalho para as 35 horas semanais. 

A mencionada proposta de lei deu entrada na Assembleia Legislativa no passado 
dia 08 de janeiro, tendo sido enviado à Comissão de Assuntos Parlamentares, 
Ambiente e Trabalho para apreciação, relato e emissão de parecer. 

 
Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 
_____________________________________________________________________________ 

A audição dos órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores 
relativamente às questões de competência dos órgãos de soberania que digam 
respeito à Região exerce-se por força do disposto no n.º 2 do artigo 229.º da 
Constituição da República Portuguesa e na alínea g) do n.º 1 do artigo 7.º do 
Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, na redação que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro. 

Tratando-se de atos legislativos, compete à Assembleia Legislativa a emissão do 
respetivo parecer, conforme determina a alínea i) do artigo 34.º do citado Estatuto 
Político-Administrativo, o qual deverá ser emitido no prazo de 20 (vinte) dias, nos 
termos do disposto no artigo 118.º do Estatuto Político-Administrativo.  
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A emissão do parecer da Assembleia Legislativa cabe à comissão especializada 
permanente competente em razão da matéria, nos termos da alínea e) do artigo 42º 
do Regimento. 

Nos termos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma dos Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, a matéria relativa a 
Trabalho e Formação Profissional é da competência da Comissão de Assuntos 
Parlamentares, Ambiente e Trabalho. 

Capítulo III 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 

_____________________________________________________________________________ 

a) Na generalidade 

A iniciativa indica que “a redução progressiva do tempo de trabalho é […] uma 
inevitabilidade que traduz, no plano das condições laborais, os avanços conseguidos 
no plano tecnológico”, aliando esta noção ao aumento da produtividade, que 
“permite libertar quem trabalha do peso excessivo da carga laboral, mas também 
arrasta a tendência para a diminuição do volume de criação de emprego.” Indica 
ainda a iniciativa que “a redução efetiva do horário de trabalho é uma das vias 
suscetível de criar mais emprego, contrariando […] as consequências resultantes da 
criação de empresas e do incremento de setores da atividade económica […] de 
elevada técnica e orgânica do capital.” 

É ainda referido que “nada impede […] que se vá caminhando para uma nova 
redução semanal do tempo de trabalho, acompanhando a evolução que, neste 
terreno, se tem vindo a verificar noutros países, bem como até nalguns setores e 
empresas portuguesas.” 

É ainda referido na iniciativa que a “política de agravamento da exploração laboral 
conduz a um gigantesco retrocesso social” e que “[é] óbvio que trabalhar mais 5 
horas semanais recebendo a mesma remuneração, significa uma desvalorização 
enorme dos salários.” 

A iniciativa pretende, desse modo: 
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- A reposição do período normal de trabalho para as 35 horas semanais para os 
trabalhadores em funções públicas; 

- A redução progressiva do tempo de trabalho para as 35 horas semanais para os 
trabalhadores do setor privado; 

- A eliminação de todos os mecanismos de desregulação do horário de trabalho. 

b) Na especialidade 

Em sede de análise na especialidade, não foram apresentadas propostas de 
alteração. 

 
Capítulo IV 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

_____________________________________________________________________________ 

O Grupo Parlamentar do PS concorda com a iniciativa, e com os seus 
considerandos e fundamentos, e, concomitantemente, vota a favor. 

Os Grupos Parlamentares do PSD e do CDS/PP manifestaram-se igualmente a 
favor da iniciativa.  

A Representação Parlamentar do PCP não se manifestou.  

Nos termos do n.º 4 do artigo 195.º do Regimento da Assembleia Legislativa, a 
Comissão promoveu, ainda, a consulta às Representações Parlamentares do 

BE e do PPM, que não se manifestaram. 

Capítulo V 

CONCLUSÕES E PARECER 

_____________________________________________________________________________ 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão dos Assuntos Parlamentares, 
Ambiente e Trabalho deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável em 
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relação à proposta de lei n.º 268/XII – Reduz o horário de trabalho para as 35 horas 
semanais. 

 

Ponta Delgada, 28 de janeiro de 2015 

 
A Relatora, 

 

 
Marta Couto 

 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

O Presidente, 

 

 
Francisco Coelho 

 

 

 


