
 
 
 
 
 
Exmos. Senhores, 
 
Remetemos a V. Exas. apreciação do Projeto de Lei n.º 79/XIV, em discussão pública, em 
anexo. 
 
Com os melhores cumprimentos,  
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Assunto a cargo de: DOS             À Exma. 
             Comissão Parlamentar de Trabalho e  
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Assunto: Projeto de Lei nº 79/XIV (PEV) – Consagra o direito a 25 dias de férias anuais 
(décima sexta alteração ao Código do Trabalho). 
(Separata n.º 3, DAR, de 23 de novembro de 2019) 
 
 
Exmos. Senhores, 

Durante os anos de Governo do PSD-CDS/PP, a legislação laboral sofreu profundas alterações 
traduzidas na fragilização dos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores e do próprio 
direito do trabalho, nomeadamente através do enfraquecimento da contratação coletiva e do 
princípio do tratamento mais favorável, da precarização dos vínculos laborais, da facilitação e 
embaratecimento dos despedimentos, da desregulação dos tempos de trabalho, de cortes 
salariais e imposição de mais horas de trabalho sem qualquer compensação salarial por via da 
redução de feriados, dias de férias e dias de descanso obrigatório, e ainda redução do 
pagamento do trabalho suplementar 

Para o SITAVA a revogação das normas gravosas do Código do Trabalho é parte essencial de 
uma política de valorização do trabalho e dos trabalhadores, que passa pela restituição plena 
e pela contínua melhoria dos direitos individuais e coletivos, proporcionando a todos melhores 
condições de vida e de trabalho.    

Pela importância que o direito a férias assume na conciliação entre a vida pessoal e o trabalho, 
bem como do ponto de vista da recuperação física, psíquica e biológica, a consagração de 
mais dias de férias constitui uma medida fundamental para a valorização dos trabalhadores e 
do próprio trabalho. 

Neste contexto, o SITAVA saúda este projeto de lei, que pretende aumentar o número de dias 
de férias anuais pagas para todos os trabalhadores. 

Com os melhores cumprimentos, 

                                                                                                         

                                                                                                                                   José Sousa       
                                                                                                                              (Secretário-Geral) 


