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Novo trabalho - social e justo! – Deixar o bem crescer na Europa 

 

Nota prévia sobre a situação atual: Tudo mudou desde o ano passado. A pandemia 

de COVID-19 alterou as nossas vidas. Para proteger outras pessoas e a nós mes-

mos, muitas coisas que antes nos pareciam óbvias deixaram de ser possíveis. Mui-

tos seminários europeus não puderam e ainda não podem ser realizados presenci-

almente. Isto é muito lamentável - afinal, o pensamento europeu também vive do 

encontro e do diálogo - mas talvez também seja uma oportunidade para questionar o 

que é familiar e óbvio e de darmos mais espaço às visões nas nossas vidas e defen-

dê-las. Ou, como escreve o Papa Francisco na sua encíclica social recém-publicada 

"Fratelli tutti":  

"A tribulação, a incerteza, o medo e a consciência dos próprios limites, que a pan-

demia despertou, fazem ressoar o apelo a repensar os nossos estilos de vida, as 

nossas relações, a organização das nossas sociedades e sobretudo o sentido da 

nossa existência." (ponto 33) 

 

Desenvolvimentos atuais na sociedade de trabalho (emprego) 

A Europa encontra-se em processo de transformação digital da economia, do traba-

lho e da sociedade. A Comissão da UE considera o conceito "Indústria 4.0" como 

uma oportunidade, não apenas para fabricar produtos de alta qualidade, mas tam-

bém como uma oportunidade para promover uma produção ecológica e socialmente 

sustentável: Um outro tipo de crescimento que melhorará a qualidade e as condições 

de vida na Europa de forma qualitativa e não quantitativa. A UE vê-se como um futu-
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ro local para uma indústria digitalizada e limpa. Iniciativas nacionais relacionadas 

com a digitação são apoiadas e ligadas em rede. Desde abril de 2016, as atividades 

ao nível da UE têm convergido para a iniciativa da construção de um mercado euro-

peu único digital. A Indústria 4.0 sugere a transição para uma nova era de desenvol-

vimento da sociedade industrial. Através da digitalização, também as estruturas e as 

condições do mundo do trabalho sofrerão alterações fundamentais. Serão criados 

novos modelos de trabalho, surgirão novos locais de trabalho móveis e já se encon-

tra em curso uma ampliação e mudança dos horários de trabalho. Até agora, acredi-

tava-se que o trabalho tinha o seu lugar, o seu tempo e o seu formato. No entanto, 

hoje em dia, muito sugere que vivemos um período de convulsões que irá mudar as 

exigências impostas ao trabalho, a compreensão do trabalho, a organização do tra-

balho e organização das empresas. 

Podemos observar atualmente uma fragmentação do trabalho. Por um lado, esta 

flexibilização das relações laborais contém novas oportunidades, especialmente para 

as mulheres, no que diz respeito à compatibilização da família e do trabalho. Por 

outro lado, a flexibilidade dependente do mercado causa incertezas e torna o plane-

amento da vida mais difícil. No futuro, o trabalho estará ainda menos ligado a um 

local e a um tempo. Devido à pandemia de COVID-19, este fenómeno conheceu um 

desenvolvimento acelerado no ano passado: Da exceção, o Home Office, sempre 

que as condições o permitem, transformou-se na regra. Entretanto, muitas empresas 

abdicaram dos seus espaços de escritórios. O processo parece irreversível em mui-

tos setores, pois as vantagens para as empresas são óbvias: bons resultados com 

economia de custos em simultâneo. Com o trabalho móvel, muitos trabalhadores 

também assistem a um aumento do tempo de lazer devido à eliminação dos tempos 

de deslocação, a gestão flexível do tempo e a liberdade de poderem definir eles pró-

prios pelo menos uma parte das horas de trabalho. Ao mesmo tempo, isto significa 

que a antiga separação (espacial) entre trabalho e lazer está cada vez mais a ser 

abolida e a fronteira entre o trabalho e a vida privada é cada vez mais indefinida. 

Surge uma nova "cultura de trabalho", que se abre para a diversidade de condições 

e estilos de vida. Assim, a sociedade do trabalho está a passar por um processo de 

transformação, atualmente muito rápido. Resta esperar se isto é, realmente, assim 

tão positivo como muitos pensam. Muitos regulamentos das leis europeias relativas 

ao horário de trabalho deixaram de se aplicar nas condições do trabalho móvel - re-
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gulamentos relativos a pausas, trabalho suplementar, a regra das onze horas, etc.1 

Também se pode constatar que a mudança da sociedade do trabalho está associa-

da a uma crescente precariedade das condições de trabalho e de vida e que os di-

reitos existentes estão a ser corroídos. A Comissão Europeia reagiu a estes desen-

volvimentos há algum tempo com a iniciativa de criar um pilar europeu dos direitos 

sociais.  

Neste momento, ainda não é possível prever as consequências da pandemia de 

COVID-19 no desenvolvimento da economia na Europa e no mercado de trabalho 

europeu. No entanto, já se pode constatar que o desemprego está a aumentar em 

alguns setores, por exemplo, no turismo e na restauração. No Tirol do Sul, por 

exemplo, existem atualmente muitas mulheres que estão a perder os seus empregos 

- frequentemente em tempo parcial. Em toda a Europa, muitos jovens estão a ter 

problemas em encontrar um local para estágio. A situação atual é caracterizada pe-

las incertezas e pelo medo de muitos trabalhadores. 

Por outro lado, verifica-se que cada vez mais pessoas estão a optar por uma eco-

nomia diferente, voltada para as necessidades das pessoas e a dignidade humana. 

Nos últimos meses, fomos obrigados a descobrir qual trabalho é sistematicamente 

relevante. A escala de valores alterou-se com a pandemia. E as questões relaciona-

das com as mudanças climáticas, o desperdício de recursos e o aumento da polui-

ção e da destruição do nosso meio ambiente estão a ganhar cada vez mais atenção 

e importância. Isto está relacionado com o desejo de um crescimento diferente. O 

termo “sociedade pós-crescimento” é usado com frequência neste contexto. Nem 

tudo o que é produzido é necessário. Nem tudo que cria trabalho (remunerado) é 

social e serve as pessoas. O princípio orientador do “bom trabalho” na Europa deve 

ser digno, justo e social. 

 

Trabalho – digno e justo 

É importante olhar para as condições de trabalho digno na era digital e desenvolver 

critérios para um mundo do trabalho social e justo. A Organização Internacional do 

 
1 Vd: Hartmut Heidenreich: Work-Life-Balance und Homeoffice. Neue Freiheiten im Alltag, aber auch neue 
Herausforderungen (Equilíbrio Trabalho-Vida no Homeoffice. Novas liberdades no dia-a-dia, mas também no-
vos desafios), em: MISEREOR/ZASS-KAB/KEB Alemanha (editor): ÜberLebensWerk ARBEIT – menschenwürdig 
und fair, Aachen 2020, p. 80 - 82. 
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Trabalho (OIT) é uma agência especializada das Nações Unidas desde 1919 com 

sede em Genebra. Os principais objetivos da OIT são a promoção do trabalho digno 

e da proteção social. A identidade e as ações da OIT baseiam-se em quatro princí-

pios básicos: 

• Liberdade de associação e direito à negociação coletiva 

• Eliminação do trabalho forçado 

• Abolição do trabalho infantil 

• Proibição da discriminação no trabalho e na profissão 

Estes princípios foram incorporados em oito normas de trabalho fundamentais da 

OIT, confirmadas em 1998 pela Assembleia Geral da OIT na "Declaração da OIT 

sobre os Princípios Fundamentais no Trabalho e seu Seguimento", sem votos con-

tra. Entre outras, contêm as seguintes normas laborais e sociais da OIT: Pagamento 

de um salário mínimo, jornadas de trabalho razoáveis, condições de trabalho segu-

ras e saudáveis, relações de trabalho juridicamente vinculativas. Em todo o mundo 

são ainda necessários maiores esforços para combater as violações dos direitos 

humanos e tornar possível o trabalho digno.2 Segundo a OIT, 40,3 milhões de pes-

soas trabalham em condições de escravatura moderna, das quais 24,9 milhões em 

trabalho forçado. 152 milhões dos 5 aos 17 anos realizam trabalho infantil, 73 mi-

lhões das quais em condições de trabalho perigosas. Apesar de todos os países da 

Europa terem ratificado as exigências da OIT, estas estão longe de serem cumpridas 

na Europa. Salários iguais e justos para o mesmo trabalho, contratos de trabalho 

fixos com segurança social adequada, tempos livres remunerados e saúde e segu-

rança no trabalho ainda não são uma realidade para todos na Europa. Em vez disso, 

a intensificação do trabalho, as relações de trabalho precárias, a vigilância digital, a 

flexibilidade constante e a disponibilidade 24 horas por dia estão a aumentar. Em 

princípio, a pressão sobre os trabalhadores cresce em todas as áreas, com o conse-

quente e preocupante aumento das doenças físicas e mentais. Pobre, apesar de 

empregado, é cada vez mais corrente também na Europa ("working poor").3 A divi-

são social está a aumentar. No exemplo da Espanha: Os dados das estatísticas ofi-

ciais recentemente publicados confirmam que a Espanha é um país de salários bai-

 
2 Consultar também: INFOR WBCA, fevereiro de 2021: www.mmtc-infor.com. 
3 Mais informações em: www.ilo./org/berlin. 
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xos. "A maioria dos salários é de 1100 euros por mês, muito abaixo da média salari-

al."4 Comparando: O salário mensal médio na Noruega é de 6141 euros, na Romé-

nia 940,5 na Alemanha 3994 euros.6 Os números seguintes também ilustram que a 

divisão social não só é a realidade em muitos países europeus, mas que esta fenda 

atravessa toda a Europa. No entanto, os números não tomam (não o podem fazer) 

em consideração as mudanças causadas pela pandemia de COVID-19, dado que 

não existem dados atualizados. 

 

Taxa de emprego - desemprego - desemprego entre os jovens - salário mínimo 

Taxa de emprego: A taxa de emprego de adultos com idades dos 15 aos 64 anos é 

diferente na Europa. A taxa de emprego é principalmente mais baixa para as mulhe-

res, sem tomar ainda em consideração o âmbito da atividade. Uma vez que a pro-

porção de mulheres com empregos a tempo parcial é mais elevada, isto significa que 

as mulheres continuam a ter um trabalho menos remunerado, com impacto na sua 

segurança social. Alguns exemplos de países relativos à taxa de emprego do 3.º 

trimestre de 2020: Malta 77,3 % (homens 85,7, mulheres 68,6), Suécia 83,7 % (ho-

mens 84,5, mulheres 80,7), Hungria 73,1 % (homens 80,7, mulheres 65,6), Áustria 

77,1 % (homens 81, mulheres 74,2), República Checa 76,3 % (homens 83, mulheres 

68,9).7 

Desemprego: A taxa de desemprego da UE de dezembro de 2020 apresenta gran-

des diferenças. A Grécia com 16,7% e Espanha com 16,2%, França com 8,9%, Es-

tónia com 7,9% e Chipre com 7,3%.8 Isto significa que, na Grécia, existem  

786 000 pessoas desempregadas, na Espanha 3 741 000 e em França 2 614 000.9 

De acordo com as últimas previsões, espera-se um aumento significativo do número 

 
4 INFOR WBCA, fevereiro de 2021, p. 6. 
5 Os números são de 2018. https://www.laenderdaten.info/durchschnittseinkommen.php; consultado no dia 
16 de fevereiro de 2021. 
6 O número para a Alemanha refere-se ao ano de 2019. 
https://de.statista.com/themen/293/durchschnittseinkommen. 
7 Situação em 3/2020: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/188794/umfrage/erwerbsquote-in-den-
eu-laendern/,  consultado no dia 18 de fevereiro de 2021, 
8 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160142/umfrage/arbeitslosenquote-in-der-eu/; consultado no 
dia 18 de fevereiro de 2021. 
9 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/250187/umfrage/arbeitslosenzahlen-in-der-eu/; consultado no 
dia 18 de fevereiro de 2021. 
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de desempregados este ano. Por isso, p. ex., na Espanha os números deverão subir 

para os 17,9 %.10 

Desemprego entre os jovens: Representa um problema sério e, tal como se espe-

rava, é correspondentemente alto nos países com uma alta percentagem de desem-

prego. Compreende jovens dos 15 aos 24 anos. Os números são de dezembro de 

2020: Espanha 40,7 %, Grécia 35 %, Itália 29,7 %, Suécia 23,8 %, França 23,4 %, 

Portugal 22,5 %.11 Neste caso, também se receia que o desemprego entre os jovens 

aumente em toda a Europa como consequência da pandemia.  

Salário mínimo: Pobre, apesar de empregado. Uma razão decisiva para o alterar é 

a introdução de um salário mínimo, que no entanto não existe em todos os países da 

União Europeia e que não só tem um valor muito diferente, mas muitas vezes é de-

masiado baixo. Nos seguintes países europeus existe um salário mínimo: Luxem-

burgo 12,38 euros, França 10,15 euros, Países Baixos 10,14 euros, Irlanda 9,80 eu-

ros, Bélgica, 9,66 euros, Grã-Bretanha 9,35 euros, Alemanha 9,35 euros, Espanha 

5,76 euros, Eslovénia 5,44 euros, Malta 4,48 euros, Portugal 3,83 euros, Grécia 3,76 

euros, Lituânia 3,72 euros.12 

 

Sociedade da atividade – um projeto futuro para a Europa? 

Com base nestes números, por trás dos quais se escondem as falhas na Europa, 

ganham cada vez mais importância os futuros modelos sociais, como o modelo da 

"sociedade da atividade", favorecido há anos pelo Movimento dos Trabalhadores 

Católicos (KAB) na Alemanha e Áustria, bem como pela Associação Católica dos 

Trabalhadores do Tirol do Sul (KVW) e que apresentamos em seguida. 

É da natureza do Homem ser ativo, fazer algo, criar, moldar. O Homem não conse-

gue estar inativo. Muitas vezes, a atividade é equiparada ao trabalho e o trabalho ao 

emprego remunerado. Mas: O trabalho é mais que o emprego remunerado e a ativi-

dade é mais que trabalho. Na nossa sociedade, porém, o trabalho remunerado é 

 
10 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/374857/umfrage/prognose-zu-den-arbeitslosenquoten-in-der-
eu/; consultado no dia 18 de fevereiro de 2021. 
11 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74795/umfrage/jugendarbeitslosigkeit-in-europa/; consultado 
no dia 18 de fevereiro de 2021. 
12 Situação em janeiro de 2020: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37401/umfrage/gesetzliche-
mindestloehne-in-der-eu/; consultado no dia 18 de fevereiro de 2021. 
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mais valorizado, pois está associado aos rendimentos e à segurança social. Até as 

crianças o sabem. Judith, uma amiga da minha filha mais velha, com 8 anos, diz-me 

com pena: "A minha mãe não trabalha". A sua mãe ocupa-se "apenas" dos seus cin-

co filhos, da casa e do jardim. Ou, como diz outra amiga: "O meu pai trabalha e a 

minha mãe também. Mas é só um trabalho minúsculo." Referia-se a uma ocupação 

a tempo parcial, como gestora de projetos numa grande empresa de Colónia.  

Quem é importante e valorizado na sociedade é quem tem um emprego remunerado 

a tempo inteiro. Se possível, com muitas horas extraordinárias, porque isso aumenta 

ainda mais a importância. Logicamente, em baixo na sociedade estão aqueles que 

não têm emprego remunerado, ainda que minúsculo: os desempregados, que são 

rapidamente acusados de não quererem trabalhar, de serem preguiçosos e de vive-

rem bem às custas do Estado.13 Mesmo uma relação laboral precária é melhor que 

não ter um emprego remunerado. 

O emprego remunerado cria mais-valias, que fluem para o capital e, por isso, cria 

capital - de preferência, gerando lucros cada vez maiores. Mais produção significa 

mais volume de negócios, mais lucros, mais dinheiro. E ainda mais produção signifi-

ca ainda mais dinheiro. E sucessivamente. É sabido que os rendimentos são distri-

buídos de forma desigual e também que vivemos às custas de outras e das futuras 

gerações porque a economia explora as pessoas e a natureza. Poluição ambiental, 

alterações climáticas... Não foi só a atual pandemia global que demonstrou que as 

coisas podem e devem ser diferentes. Precisamos de mudanças. Precisamos de 

visões para um futuro europeu melhor para todos! 

A KAB tem essa visão há muitos anos: A sociedade da atividade! 

O termo "sociedade da atividade" está associado a um projeto de reforma social, que 

pretende ultrapassar a concentração exclusiva no trabalho remunerado.14 Todas as 

formas do trabalho humano, de mulheres e homens, são reconhecidas na “socieda-

de da atividade” como tendo um estatuto e valor igual na sociedade, porque são 

formas de expressão humanas com direitos iguais. A tríade do trabalho: O trabalho 

privado, como a prestação de cuidados, trabalho voluntário e o trabalho remunerado 

 
13 Consultar também: Anna Mayr: "Die Elenden – Warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie 
dennoch braucht.” (Os miseráveis - Por que a nossa sociedade despreza os desempregados, mas precisa deles), 
Munique 2020. 
14 Vd. Michael Schäfers: Von der Arbeit zur Tätigkeit. Zeitdiagnosen und Wege wider die Resignation (Do traba-
lho à atividade. Diagnósticos de tempo e meios contra a resignação), Münster, Hamburgo, Londres 2001. 
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são igualmente valiosos na sociedade da atividade. Certamente ninguém o irá con-

tradizer. No entanto, no nosso sistema social, existe uma grande lacuna entre pala-

vras de agradecimento e ações. O mesmo se pode constatar no trabalho remunera-

do. E, infelizmente, são novamente as chamadas profissões femininas a receber 

menos reconhecimento (monetário). E sabemos que os aplausos aos profissionais 

dos lares da terceira idade são bons, mas não mudam o sistema. Mesmo um bónus 

único de apreciação não o muda. E receamos, também, que não seja apenas o im-

portante trabalho da prestação de cuidados de saúde a ser rapidamente esquecido 

depois da pandemia. 

Na democracia capitalista, o emprego remunerado dependente de um salário está 

sujeito15 a alienação: A sua finalidade não é autodeterminada pelos trabalhadores 

nem equilibrada por um consenso social, mas segue o "cálculo do custo-benefício" 

empresarial da produção de valor acrescentado para o lado do capital. A relevância 

e a importância da economia têm sido enfatizadas repetidamente em muitas das de-

clarações nos últimos meses. A economia tem que funcionar. Temos de consumir. 

Para isso, o imposto sobre o valor acrescentado foi até reduzido na Alemanha no 

ano passado. 

O emprego remunerado alienado faz parte de uma ideologia económica e de pro-

gresso que precisa de uma revisão fundamental devido às crises que ameaçam hoje 

a vida. As reformas e os processos de reestruturação devem começar com o traba-

lho humano em todas as suas formas de expressão, porque o trabalho é a questão 

fundamental subjacente às questões sociais. Também no futuro o Homem será 

constituído, em grande medida, como sujeito das suas ações. As formas organizaci-

onais do trabalho humano permanecem, por isso, um componente central para um 

futuro digno para todos. Os projetos de reforma que se estabelecem "além" do traba-

lho humano são ineficazes, tendo em vista a importância que o trabalho ainda tem 

nas nossas vidas (rendimentos, segurança social, reconhecimento social). Com uma 

mudança apenas dos valores mentais, no entanto, um futuro social e justo não se 

tornará uma realidade para todos. São necessários cortes estruturais fundamentais, 

 
15 Vd. Rainer Mausfeld: Angst und Macht. Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen Demo-
kratien (Medo e poder. Técnicas de domínio para criar o medo nas democracias capitalistas), Frankfurt a.M. 
2019. 
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uma "metamorfose"16 em direção a uma "sociedade da atividade". Exige-se uma no-

va política europeia para a liberdade das pessoas. 

O debate sobre uma futura "sociedade da atividade" foi, sobretudo, uma reação à 

"crise da sociedade do trabalho remunerado" no final do último milénio. Esta não só 

ainda não foi ultrapassada, como está a piorar, em face da aparentemente destrui-

ção imparável das bases da vida. Só se encontrarmos e experimentarmos novas 

formas do trabalho, seremos capazes de impedir a continuação da transformação do 

ser humano e da natureza em mercadoria. Caso contrário, a "era da exaustão"17 

continuará e, em último caso, conduzirá o Homem e o nosso planeta aos limites da 

sobrecarga e da sobre-exploração. São necessárias novas possibilidades de uma 

segurança financeira para todos, para iniciar e garantir a "metamorfose". O facto de 

a "sociedade da atividade" ser cada vez mais reforçada no contexto da discussão 

sobre a introdução de um rendimento mínimo incondicional como garantia de liber-

dade, mostra a sua necessidade e atualidade como modelo de trabalho e social do 

futuro. 

Numa época em que muitos conseguem prever o fim do mundo e não o fim do capi-

talismo e do trabalho alienado, a "sociedade da atividade" não é menos que a ex-

pressão da esperança de uma "reversão ecológica"18 em direção a uma economia 

solidária, à economia regional e a uma economia regenerativa e ecológica que per-

mita uma boa vida para todos. Será necessário lutar pelas transformações necessá-

rias. "Estamos numa encruzilhada da nossa história. Estamos prestes a falhar. Mas 

ainda não falhámos. Ainda há tempo para mudar. Cabe-nos a nós."19 

Com base em quatro teses, destacarei em seguida os pilares do projeto de reforma 

da sociedade da atividade: 

O trabalho humano é o eixo das questões sociais. 

A sociedade do trabalho remunerado representa uma visão unilateral. 

A "sociedade da atividade" pretende criar uma maior justiça na distribuição. 
 

16 Vd. Ulrich Beck: Die Metamorphose der Welt (A metamorfose do mundo), Berlim 2017. 
17 Vd. Wolfgang Martynkewicz: Das Zeitalter der Erschöpfung. Die Überforderung des Menschen durch die 
Moderne (A era da exaustão. A sobrecarga do ser humano pela modernidade), Berlim 2013. 
18  Encíclica Laudato si‘ do Papa Francisco: Carta Encíclica sobre o cuidado da casa comum, Libreria Editrice 
Vaticana, Roma 24 de maio de 2015, núm. 216-221. 
19 Greta Thunberg: Eu quero que vocês entrem em pânico. Os meus discursos sobre a proteção climática, 
Frankfurt a.M. 2019, p. 64. 
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A "sociedade da atividade" pretende iniciar e expandir novas formas de trabalho. 

1. O trabalho humano é o elemento fulcral das questões sociais 

Perante as catástrofes climáticas, a sobre-exploração dos recursos naturais e a 

crescente precariedade do trabalho na Europa e em todo o mundo, um projeto de 

reforma da "sociedade do trabalho remunerado" é mais urgente do que nunca. A 

transformação socioecológica necessária só terá sucesso se o trabalho se continuar 

a desenvolver com o objetivo de uma "sociedade ativa". É fundamental permitir uma 

maior autonomia. "Quem considera a falta de liberdade em qualquer área da vida 

como inevitável, pode, e em breve se encontrará num mundo em que essa falta de 

liberdade governa tudo. A exigência por liberdade é sempre absoluta (…). Isto signi-

fica que a exigência que deve existir é a de transformar todo trabalho em atividade, 

toda atividade humana heterónoma em atividade autónoma. Até o último restante do 

trabalho está sujeito à exigência da transformação em atividade"20, afirmou, há três 

décadas" o sociólogo e publicitário Ralf Dahrendorf. Dada a precariedade do traba-

lho, estas exigências são mais atuais do que nunca: Trata-se da abolição do traba-

lho alienado e uma transformação no sentido de mais liberdade, dignidade humana 

e justiça. É social o que um bom trabalho faz. 

Qualquer trabalho deve ser digno e justo, em qualquer parte do mundo. E o trabalho 

desumano não existe apenas nas fábricas têxteis na Índia, na mineração de ouro no 

Peru ou na mineração de coltan no Congo. Também existe aqui, na Europa, por 

exemplo, na indústria de processamento de carne à nossa porta, onde os trabalha-

dores são explorados e obrigados a viver amontoados em alojamentos indignos. O 

trabalho à tarefa é tão injusto quanto a videovigilância dos trabalhadores. O facto de 

as pessoas serem obrigadas a ter vários empregos para poderem viver com o seu 

rendimento é um escândalo. 

2. A sociedade do trabalho remunerado representa uma visão unilateral 

A nossa sociedade centrada no emprego remunerado dá prioridade ao trabalho 

"produtivo" sobre o trabalho "reprodutivo", a maioria do qual é feito por mulheres em 

todo o mundo. O trabalho produtivo aumenta a prosperidade e a riqueza, enquanto o 

trabalho reprodutivo é, na melhor das hipóteses, um pré-requisito para o mesmo e, 

 
20 Citação de: Horst Kern / Michael Schumann: Das Ende der Arbeitsteilung. Rationalisierung in der industriellen 
Produktion (O fim da divisão do trabalho. Racionalização na produção industrial), Munique 1984, p. 326. 
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portanto, denegrido como um "apêndice" do emprego lucrativo. As mulheres, por 

assim dizer, aliviam a pressão dos homens. Com algumas exceções, o sistema de 

segurança social continua concentrado exclusivamente no emprego remunerado 

como requisito de acesso. Os direitos adquiridos além do emprego remunerado, por 

exemplo, através da educação e cuidados prestados aos filhos, são, na melhor das 

hipóteses, vistos como "benefícios adicionais". A "sociedade da atividade", por outro 

lado, pretende uma melhoria social clara das atividades humanas "para além" do 

emprego remunerado. Aqui se inclui o trabalho por contra própria, o trabalho relacio-

nado com a comunidade ou voluntário e trabalho não remunerado na "economia da 

prestação de cuidados" (assistência domiciliar, educação de filhos, etc.). O trabalho 

é mais que um emprego remunerado! Todas as formas do trabalho humano possu-

em o mesmo valor! O modelo de sociedade da atividade tem como pré-requisitos a 

introdução de um rendimento básico incondicional para garantir a subsistência e a 

consideração do trabalho não remunerado e socialmente relevante nos sistemas de 

segurança social. 

3. A "sociedade da atividade" pretende criar uma maior justiça na distribuição 

Devido à forte queda do crescimento económico na Europa, o espaço para distribui-

ção do crescimento é cada vez mais limitado. Além disso: O crescimento económico 

de hoje tem um efeito divisionista. O crescimento desenfreado do capitalismo finan-

ceiro, em particular, trouxe crescimento apenas para alguns e deixou a maioria de 

mãos vazias. Melhorar o que já existe, organizá-lo de forma mais inteligente e, as-

sim, criar ou preservar valores de longo prazo para nós e para as gerações futuras é 

a forma de crescimento qualitativo sustentável. Consequentemente, isto significa: O 

que existe precisa de ser redistribuído para ir ao encontro das crescentes divisões 

sociais, aqui e em todo o mundo. A questão da distribuição é a tarefa central de uma 

política reguladora sustentável! 

4. A "sociedade da atividade" pretende iniciar e expandir novas formas de traba-

lho 

Na sua carta encíclica "Laudato si‘", o Papa Francisco recordou as funções funda-

mentais de todas as formas de trabalho humano, que têm uma longa tradição na 

doutrina social da Igreja. Trata-se de cultivar e preservar a contribuição que o traba-

lho humano deve prestar para a construção da "casa comum". Trabalhar significa 



12 
 

colaborar na preservação da Criação.21 A permanência da aceleração da vida e dos 

ritmos de trabalho "contrasta com a lentidão natural da evolução biológica. A isto 

vem juntar-se o problema de que os objetivos desta mudança rápida e constante 

não estão necessariamente orientados para o bem comum e para um desenvolvi-

mento humano sustentável e integral". 22Trabalhamos demasiado rápido, muito pou-

co “perto da natureza”, muito pouco com vista do todo e da condição humana. Tra-

balhamos até ao declínio.23 Por isso, precisamos de novas formas de trabalho. Aqui, 

as questões centrais são: Que papel pode e deve desempenhar o trabalho humano 

no futuro? O que são trabalhos "supérfluos", que podemos abolir já para conseguir-

mos espaço livre?24 Onde é que o trabalho "faz parte" de um sistema que consome 

recursos não renováveis em excesso e que, portanto, temos que parar para sobrevi-

ver? Que postos de trabalho podem ser convertidos e transformados em atividades 

significativas e autónomas para a sociedade? Que trabalhos prejudicam o bem co-

mum e não contribuem para uma economia circular sustentável? Estas questões 

estão na ordem do dia. É tempo de iniciar um discurso social amplo sobre as novas 

formas do trabalho! É tempo de iniciar a passos que, tal como descrito no modelo de 

“sociedade da atividade”, percorram um caminho diferente - rumo a uma sociedade 

europeia justa e social. 

 

Ações para um "bom" trabalho - social e justo 

Os movimentos de trabalhadores e sindicatos europeus, em particular, desempe-

nham um papel fundamental na humanização do mundo do trabalho e na sua im-

plementação prática. Trata-se de garantir condições de trabalho dignas numa Euro-

pa socialmente justa. Como somos obrigados a constatar, a questão social continua 

a piorar. Os direitos dos trabalhadores estão a ser corroídos. A pressão, a competi-

ção e a prioridade da maximização do lucro sobre os interesses e necessidades dos 

trabalhadores causam o declínio da qualidade de vida e intensificam as divisões so-

ciais. Por isso, além da troca de experiências entre os países e do entendimento, é 

importante desenvolver opções de ação políticas além das fronteiras nacionais e 
 

21 Vd. Carta encíclica Laudato si‘ do Papa Francisco, idem, núm. 13-15. 
22 Ibd, núm. 18. 
23 Vd. Hans Joachim Rieseberg: Arbeit bis zum Untergang. Die Geschichte der Naturzerstörung durch Arbeit 
(Trabalhar até ao declínio. História da destruição da natureza pelo trabalho), Munique 1992. 
24 Vd. David Graeber: Bullshitjobs. Vom wahren Sinn der Arbeit (Bullshitjobs. O verdadeiro significado do traba-
lho), Estugarda 2018. 
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desenhar em conjunto campos de ação e medidas concretas, com o objetivo de ga-

rantir condições de trabalho dignas na Europa e reforçar a dimensão social da UE na 

era digital. Isto também para dar novos impulsos à conceção de um "modelo social 

europeu" e para continuar a desenvolver as redes de organizações de trabalhadores 

e sindicatos cristãos na Europa e reforçar ainda mais o seu papel de atores no pro-

cesso de transformação digital e no diálogo social. Devido à situação atual, não foi 

possível fazê-lo num seminário presencial. Independentemente disso, devem ser 

indicadas medidas que apontam na direção descrita e que podem impulsionar uma 

rede de trabalho europeia conjunta.  

• O salário pelo trabalho realizado deve ser suficiente para uma vida digna. Pa-

ra o garantir, deve existir um salário mínimo de 60% do salário bruto mensal 

dos trabalhadores a tempo integral. Na Alemanha, a KAB exige, por isso, um 

salário mínimo legal de, pelo menos, 13,69 euros. A base de avaliação acima 

descrita para a fixação de um salário mínimo também pode ser transferida pa-

ra outros países europeus. A definição de padrões mínimos a nível europeu é 

bastante discutida, mas difícil porque a UE não é um grupo de países econo-

micamente homogéneo.25 

• O acordo coletivo de trabalho deve ser reforçado. Os contratos públicos ou 

serviços de apoio só devem ser adjudicados a empresas obrigadas a acordos 

coletivos. O reforço nacional dos acordos coletivos também ajuda a fortalecer 

os direitos dos trabalhadores na Europa. As associações sindicais desempe-

nham, aqui, um papel fundamental. 

• Para garantir segurança social para todos, defendemos um rendimento básico 

incondicional e uma pensão de velhice solidária. Por exemplo, a KAB apoia 

na Alemanha a atual "Iniciativa de Cidadania Europeia pelo Rendimento Bási-

co".26 

• Para que o trabalho seja digno e justo para todos, é necessária uma lei de 

cadeia de abastecimento eficaz a nível europeu, que obrigue as empresas a 

pagar salários justos ao longo de toda a cadeia de valor e a cumprir as nor-

mas ambientais. Isto revela-se necessário, porque a globalização implica que 
 

25 Consultar, a este respeito o modelo de corredor europeu: https://library.fes.de; consultado no dia 24 de 
fevereiro de 2021. 
26 www.ebi-grundeinkommen.de 
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a produção de bens e a prestação de serviços estejam cada vez menos vincu-

ladas a locais específicos. Tal é evidente na Europa, não só pelo exemplo dos 

trabalhadores de logística e profissionais de saúde de outros países europeus 

(“live-ins”). Os direitos dos trabalhadores e os padrões sociais são minados 

nas chamadas "cadeias de valor" - incluindo até condições comparáveis à es-

cravidão. Portanto, é um passo importante que em janeiro deste ano a Co-

missão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu tenha votado a favor 

de uma lei europeia relativa à cadeia de abastecimento.27 

• São necessárias normas europeias aplicáveis ao trabalho móvel. Isto é urgen-

te, dado que cada vez mais pessoas são obrigadas a trabalhar a partir de ca-

sa. Em janeiro de 2021, uma maioria parlamentar pediu à Comissão que 

apresentasse uma diretiva sobre o "direito de estar indisponível". A resolução 

elaborada pelo político maltês Alex Agius Saliba afirma, entre outros, que a 

indisponibilidade é um direito fundamental, "uma parte inseparável dos novos 

modelos de trabalho na nova era digital."28 

Novas formas de trabalho requerem novas formas de regulamentação para que se-

jam sociais e justas. É precisamente neste ponto que os movimentos de trabalhado-

res e associações sindicais europeias são chamados a defender condições de traba-

lho justas e dignas - na Europa e no mundo. 

 

Colónia, fevereiro de 2021  

ass. Mechthild Hartmann-Schäfers (Consultora científica da Fundação ZASS) 

 
27 www.lieferkettengesetz.de  
28 www.netzpolitik.org; consultado no dia 24 de fevereiro de 2021. 


