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1883-89 1886 1891

Trabalhadores 
manifestam-se 

pelo direito à jornada 
de 8h 

(Chicago)

Nasce o dia do 
trabalhador, 

também celebrado logo 
nesse ano em Portugal

1919 1925 1930

1936 1948 1949 1951 1957 1958

 Jornada de trabalho de 
8h para os 

trabalhadores dos 
estabelecimentos 

industriais
 

Reparação dos 
desastres 

no trabalho 
e de doenças 
profissionais

Supressão 
progressiva 
do trabalho 

forçado

Instituição das 
férias 

remuneradas em 
França

Liberdade sindical e 
proteção do direito 

sindical
 

Direito de 
organização 

e de negociação 
coletiva

Proteção do 
Salário

 

Igualdade de
remuneração

 
 

Abolição 
do trabalho

 forçado
 

Introdução de 
seguros de doença, 
invalidez, velhice e 

acidentes de 
trabalho

(Alemanha)
 

1971 1973 1981 1982 1999 2000

Extensão do 
direito 

à proteção na 
maternidade 

a todas as 
trabalhadoras

Fixação dos 
Salários 
Mínimos

 
 

Igualdade de Oportunidades 
e de tratamento para trabalhadores 

de ambos os sexos

Proibição do 
despedimento 
em uma causa 

justificativa

 Interdição das 
piores 

formas de trabalho 
das crianças 

Idade mínima 
de admissão ao 

emprego
 

Segurança e a 
Saúde 

dos 
Trabalhadores
 



Type something

Consagração legal do direito à greve 

Criação de um salário mínimo 

Criação da pensão social 

(para pessoas sem histórico contributivo)

Consagração da liberdade sindical e 

regulamentação do respetivo exercício

Criação do subsídio de desemprego

Proibição dos despedimentos sem justa causa

Criação do subsídio social 

de desemprego

 

em portugal,
as conquistas de abril.

1974 1975
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1976 1985 1996 1998 2009

Alargamento geral 

de duração dos subsídios 

parentais e maiores 

incentivos à partilha de 

licença entre pais e mães

Generalização do horário de 

trabalho na Função Pública 

de 35h/semanais

Período normal de 

trabalho, limite de 

40h/semanais

Regulamentação 

do direito à negociação 

coletiva
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N.º MÉDIO DE TRABALHADORES
 POR GREVE, 2019

222

N.º DE TRABALHADORES 

EM GREVE, 2019

32.648

 VALORES MÉDIOS MENSAIS 
DAS PRESTAÇÕES 

DE DESEMPREGO (€), 2020

Total

Sub. desemprego

Prolongamento 

Sub.  social
desemprego inicial

Sub.  social
desemprego  subsequente

sub.  social desemprego

536,92
556,24

428,06
414,76

364,19

€

fonte: DataLABOR, GEP/MTSSS 

fonte: DataLABOR, Instituto de Informática 
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TRABALHADORES ABRANGIDOS PELO
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL (%), 2019

1991 2018

29,5%

17,8%

DESIGUALDADE DE GANHO MÉDIO MENSAL 
ENTRE HOMENS E MULHERES (€), 1991 e 2018

21% 31%

TOTAL: 25,6%

fonte: DataLABOR, Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS) fonte: DataLABOR , Inquérito aos Ganhos e à Duração do Trabalho (GEP/MTSSS) 
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