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Grande manifestação da construção civil, 23 de Junho em Zurique

Pela dignidade e pelos direitos dos
trabalhadores da construção

Editorial

Estimadas leitoras,
estimados leitores
Grande manifestação da construção civil:
Marcha até à sede dos empreiteiros!
Sábado, 23 de Junho de 2018 em Zurique
Viaje com os colegas da sua região ou esteja às 12h00 na praça
Central, em Zurique
Todas as informações sobre a manifestação, bem como a deslocação (gratuita) estão disponíveis no secretariado Unia da sua
região ou em www.unia.ch/lmv2018
Os trabalhadores da construção lutam pelo CNT e pela reforma antecipada

O Contrato Nacional de Trabalho para o sector da construção civil (CNT) expira
no final do ano. Muito está em causa : a Sociedade Suíça de Empresários da
Construção Civil (SSEC) ataca frontalmente o CNT e a reforma aos 60 anos. Se
depender dos empreiteiros, os trabalhadores do sector terão de trabalhar mais
tempo, ganhar menos e aposentar-se mais tarde com menos dinheiro. Contra
isto vamos manifestar-nos em Zurique no dia 23 de Junho !
Há vários anos que as receitas aumentam no sector da construção
civil, as carteiras de encomendas
estão repletas e os lucros das empresas aumentam. Não é de estranhar : cada vez menos trabalhadores da construção constroem
cada vez mais. Todos os dias, os
trabalhadores da construção trabalham duro, faça frio ou calor,
sob stress e sujeitos à pressão dos
prazos. Todos os dias arriscam
a sua saúde. Cada vez há mais
subcontratantes e o número de
trabalhadores temporários aumenta. E, apesar do aumento do
custo de vida, há quatro anos que
os construtores recusam qualquer
aumento salarial.
O Contrato Nacional de Trabalho
(CNT) expira no final de 2018.
Por essa razão os sindicatos estão
a negociar com a Sociedade de
Empresários da Construção Civil
um CNT novo. E há muita coisa
em jogo.

Desrespeito pelos
trabalhadores
O Contrato Nacional de Trabalho
é fundamental para os trabalhadores da construção civil. Regula os

salários e as condições de trabalho
no sector. Sem CNT, paira a ameaça de dumping salarial e o caos.
Os trabalhadores da construção
exigem, juntamente com o Unia,
um bom CNT, que tenha finalmente em conta os problemas na
construção civil : protecção contra
o dumping salarial, medidas contra a precarização do trabalho e,
finalmente, um aumento salarial
decente de 150 francos para todos.

Ataque aos salários
Mas, em vez de levar a sério as
reivindicações dos trabalhadores por mais protecção e por um
salário decente, a Sociedade de
Empresários da Construção Civil
está a planear um ataque radical às condições de trabalho. Em
primeiro lugar, Gian-Luca Lardi,
presidente da SSEC, quer reduzir os salários dos trabalhadores
recém-formados e dos mais velhos. Estes últimos devem ganhar
menos por, alegadamente, « já não
terem um desempenho suficiente ». Além disso, Lardi quer aumentar o tempo máximo de trabalho semanal para 50 horas. Isto é,
trabalhar mais tempo por salários
mais baixos.

Não toquem na reforma aos
60 anos
Como se não bastasse, os construtores civis atacam novamente
a reforma aos 60 anos. Como há
três anos, os construtores querem
deteriorar radicalmente a reforma
antecipada dos trabalhadores da
construção. Concretamente : idade de reforma 62 ou cortes de 30 %
nas pensões.
Desde a introdução da reforma antecipada (FAR) em 2003,
17 000 trabalhadores da construção passaram à reforma com
dignidade, após anos de trabalho árduo. No passado, apenas
um quinto dos trabalhadores da
construção atingia a idade de reforma com boa saúde. 80 % viam-se forçados a aceitar a invalidez,
o desemprego ou a abandonar a
profissão.

Proposta do Unia para a
FAR
Tendo em conta que nos próximos anos a geração dos « baby
boomers » vai passar à reforma,
a FAR vai necessitar temporariamente de mais dinheiro. No entanto, isto será só até 2024, depois

o número de pensionistas voltará
a diminuir. Mas os construtores
aproveitam a ocasião para atacar
frontalmente a reforma antecipada dos trabalhadores da construção : reforma aos 62 anos (um
total de 120 000 francos a menos
de pensão) ou cortes de 30 % nas
pensões de reforma (cerca de 1500
francos a menos por mês).
Os empreiteiros nunca aceitaram
bem a pensão antecipada dos trabalhadores da construção civil.
Em 2002, 2015 ou agora : os trabalhadores da construção tiveram
de lutar, todas as vezes, pela sua
reforma.

Saiamos todos à rua
Os trabalhadores da construção
civil estão indignados. Com razão ! E estão prontos a lutar pelos
seus direitos. Porque quem ataca
o CNT e a reforma aos 60 anos,
ataca a sua dignidade. É por isso
que vamos todos à manifestação
em Zurique, no dia 23 de Junho :
por um bom CNT, por uma reforma com dignidade, por salários
decentes !
Katja Signer e Chris Kelley

Este ano está tudo em jogo ! Juntos,
defendemo-nos contra a arrogância
dos empregadores : embora a igualdade salarial esteja consagrada na
Constituição há 37 anos, as mulheres
ainda ganham em média todos os meses menos cerca de 600 francos do
que os homens ! Em geral, os patrões
poupam à custa de nós mulheres
anualmente 7,7 mil milhões de francos ! Basta – queremos o salário a
que temos direito. Queremos justiça !
Para isso, os salários têm de ser controlados em todas as empresas. E se
os empresários continuarem a violar
a Constituição e a ignorar os direitos
das mulheres, terão de pagar multas
pesadas. Se eu na estrada ignorar o sinal vermelho, sou multada. O mesmo
deve ser aplicado à igualdade salarial.
Para mim é claro : sem a nossa pressão nada muda – os políticos recusam-se a melhorar a lei e a conceder às
mulheres os seus direitos. Se algo
aprendemos nos últimos 37 anos, é
que o voluntariado não funciona. Basta ! No dia 14 de Junho, participemos
todos na jornada de acção e, a 22 de
Setembro, vamos à grande manifestação pela igualdade salarial e contra a
discriminação em Berna.
Este ano está tudo em jogo – também
na construção civil. Os construtores
atacam a reforma aos 60 anos de idade – apesar de esta grande conquista
ser absolutamente indispensável para
todos os trabalhadores da construção,
para a sua saúde e para desfrutarem
da sua reforma. Os empreiteiros recusam aos trabalhadores, desde há
anos, um aumento salarial pelo seu
trabalho árduo. Isso admite-se ? É por
isso que este ano vamos todos, com
os trabalhadores da construção, à
grande manifestação em Zurique a
23 de Junho.
Vem também – contamos contigo.
Juntos somos fortes e bem sucedidos!
Corinne Schärer
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16 de Junho de 2018: Manifestação por direito a asilo digno

Notícias breves Por uma sociedade solidária
Manifesto: o ramo de cuidados e
assistência tem de se restabelecer
A 12 de Maio comemorou-se o Dia Internacional do Enfermeiro. Os trabalhadores do ramo de cuidados e assistência, juntamente com o sindicato Unia, apresentaram um
manifesto que reivindica medidas eficazes contra a escassez de pessoal e o stress excessivo no ramo. O bem-estar
humano deve estar no centro das preocupações e não a
optimização dos lucros e o desenvolvimento do trabalho
em cadeia. O manifesto está a ser difundido através de
uma vasta consulta, que se prolonga até fins de Setembro.

Nespresso: Pessoal rejeita
deterioração do horário de trabalho
A Nespresso anunciou uma deterioração das condições
de trabalho em três unidades fabris na Suíça francófona.
A direcção pretendia introduzir no início de Maio um novo
regime de horário de trabalho: trabalho em quatro turnos
(4 x 8 horas) e aumento do trabalho semanal de 41 para
43 horas. Além disso, os empregados teriam de trabalhar
de dois em dois fins-de-semana 12 horas seguidas, alternadamente de dia e de noite. O pessoal rejeitou este novo
regime e incumbiu o Unia de negociar com a direcção. A
Nespresso recusou-se até agora a dialogar e fez pressão
para que o mandato para negociar seja retirado ao Unia.
No dia 15 de Maio, mais de 50 empregados e as suas
famílias manifestaram-se em frente à sede da empresa.
Com o apoio do Unia, exigem que os seus direitos laborais
sejam respeitados e que sejam iniciadas imediatamente
negociações sobre o horário de trabalho que a direcção da
empresa quer impor.

Sindicatos protestam contra quebra
de promessa da LafargeHolcim
Na Assembleia Geral da multinacional LafargeHolcim, trabalhadores e sindicalistas de vários países exigiram uma
melhor protecção para os trabalhadores. Para o efeito, a
empresa deve finalmente cumprir a sua promessa com os
sindicatos e assinar o acordo-quadro global que já tinha
sido negociado, mas que a nova direcção se recusa a
assinar. Perante os accionistas e numa acção de protesto
em Zurique, os trabalhadores da LafargeHolcim e os sindicatos apontaram vários casos de flagrante violação da
segurança e da protecção de saúde no trabalho. Só nos
últimos dois anos, mais de 150 pessoas perderam a vida
a trabalhar para a cimenteira. Muitas pessoas ficaram
gravemente feridas em acidentes de trabalho.

A manifestação de 16 de Junho « Zwischen uns keine
Grenzen ! / Entre nous pas de frontières ! » (Sem fronteiras entre nós) é apoiada por mais de 60 organizações. Estas apelam a que todos se manifestem contra
o racismo e as tendências repressivas e xenófobas,
quer a nível interpessoal quer internacional !
Antigas e novas guerras continuam a
devastar inúmeras regiões do mundo,
violência e pobreza obrigam milhões
de pessoas a fugir. A Europa tornouse numa fortaleza e o Mediterrâneo
converteu-se numa vala comum. Na
Suíça, as pessoas indignam-se com o
tráfico de escravos na Líbia e, ao mesmo tempo, congratulam-se com o número decrescente de pedidos de asilo.

blema. É contra estas injustiças que a
manifestação se pronuncia.
16 de Junho, 14 horas, Schützenmatte,
Berna. Para mais informações, consulte www.sosf.ch.
Manif «Entre nous pas de frontières»

Crowdfunding para apoiar a manifestação : https ://wemakeit.com/
projects/demobusse-fuer-alle

Berne

samedi 16 juin 2018

Aumento da pressão sobre
os refugiados
A pressão sobre os refugiados aumenta. Os centros federais de asilo dificultam as relações entre a população
e os refugiados. Estes ficam cada vez
mais isolados. O estatuto provisório
F mantém milhares de pessoas na
precariedade a longo prazo e impede a
sua vida autónoma na Suíça. A moção
da direita « Por uma legislação coerente para os imigrantes sem autorização
de estadia », anunciada para a sessão
parlamentar de Verão, procura negar direitos fundamentais aos « sem-papéis », como o direito ao seguro
de doença ou o direito à escola para
as crianças. Em Zurique ou Genebra,
a ajuda de emergência é usada com
estratégias repressivas para forçar as
pessoas a abandonar o país.
Suíça reenvia
para países da UE
Em Dezembro, a Suíça comemora
dez anos de adesão aos acordos de
Dublim. Durante esta década, fez
30 000 repatriamentos para diversos
países da UE. Apesar de ser um dos
países mais ricos do mundo, a Suíça
envia refugiados para países que já
estão sobrecarregados com este pro-

14 h: Rassemblement à Schützenmatt

16 h: Concerts et stands sur la place Fédérale

Mundiais de futebol e a construção dos estádios

A luta dos sindicatos por melhores
condições de trabalho
Quando daqui a umas semanas acompanharmos os jogos do Mundial de Futebol nas nossas televisões, não nos deveríamos esquecer que os trabalhadores
que construíram aqueles belos estádios o fizeram sob péssimas condições de
trabalho e sujeitos a uma grande falta de segurança. 21 trabalhadores perderam a vida a construir os estádios.

Trabalha na hotelaria-restauração ou
no ramo das limpezas ? Gostaria de
melhor a sua formação profissional ?
Progredir – uma formação profissional para migrantes
que trabalham nos ramos da hotelaria-restauração ou
das limpezas – está à sua disposição se :
Trabalhar há vários anos no ramo da hotelaria-restauração ou das limpezas,
Quiser melhorar os seus conhecimentos da língua local
e melhorar as suas competências profissionais,
Quiser obter um diploma reconhecido no ramo da hotelaria-restauração ou das limpezas.
Interessado/a ? Venha à nossa sessão informativa !
Sábado, 30 de Junho de 2018, às 10h30
Unia Neuchâtel, Av. Gare 3, 2.º andar, 2000 Neuchâtel
Para mais informações e inscrição para a sessão informativa, contacte : Unia Neuchâtel, Isabel Amián, T 079
388 39 48,isabel.amian@unia.ch, www.progredir.ch

Desde a preparação do Mundial de
Futebol na África do Sul em 2010 que
a Internacional do Trabalhadores de
Construção e Madeiras (ICM) realiza
campanhas junto dos trabalhadores
dos estádios de futebol. Na África do
Sul, os sindicatos conseguiram organizar muitos trabalhadores da construção e obter melhores salários e maior
segurança nas obras dos estádios.

Más condições de trabalho
na Rússia
A ICM também esteve presente na
Rússia, onde o Mundial 2018 está
prestes a começar. Nas obras destes
estádios houve muitos acidentes de
trabalho. Só em São Petersburgo, 11
trabalhadores foram vítimas de acidentes mortais ! Também em São Petersburgo, um grupo de trabalhadores
norte-coreanos trabalhava em condições de quase escravatura.
Avanços graças às campanhas
dos sindicatos
Apesar disso, a campanha da ICM
ligada ao desporto, na qual o Unia
participou activamente, conseguiu
muitos avanços. No futuro, todos os
campeonatos de futebol mundiais e
europeus, bem como os Jogos Olímpicos têm de assegurar, no momento
da sua atribuição, que os direitos humanos e laborais dos trabalhadores
são garantidos.

Graças à nossa campanha, pôde-se
verificar um grande avanço no Qatar,
onde o Mundial de Futebol 2022 será
realizado. As condições de trabalho
no país eram péssimas, centenas de
trabalhadores morreram nos últimos
anos nas obras.

Melhores condições de
trabalho e melhores leis
Agora a situação mudou radicalmente nas obras da FIFA no Qatar. E o que
é particularmente positivo : a situação
também mudou para todos os trabalhadores do país. No dia 30 de Abril,
a OIT (Organização Internacional
do Trabalho) abriu um escritório no
Qatar e o governo qatari comprometeu-se a cumprir as normas laborais
internacionais. Esta é uma grande
vitória do trabalho solidário internacional, no qual o Unia participa
activamente há dez anos.
Rita Schiavi
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Actividades para a igualdade salarial

Acabemos com a discriminação
salarial

3

Entrevista
Kathrin Ziltener

As mulheres estão indignadas e isso notou-se bem nos últimos anos. Desde a
última manifestação pela igualdade salarial em 2015, quando 13 000 pessoas
saíram à rua, o debate passou para as redes sociais em #SchweizerAufschrei,
# metoo e #TimesUp. Depois, atingiu o seu auge em Março do ano passado
quando 15 000 pessoas saíram à rua na Marcha das Mulheres.
As mulheres estão indignadas : elas lutam com empenho e,
no entanto, nada acontece. Ignazio Cassis foi eleito para o
Conselho Federal através da quota para o Ticino e foi bem
aceite nessa função. Às mulheres tanto é negada a representação em instituições políticas, como o direito a ela. As
mulheres estão indignadas porque a aplicação prática do
princípio salário igual para trabalho igual, consagrado na
Constituição há 37 anos, foi rejeitada pelo Conselho dos
Estados no final de Fevereiro. As mulheres não querem
continuar a tolerar estas tácticas de adiamento.

Igualdade salarial. Ponto final.
As mulheres estão indignadas porque são esquecidas e ignoradas, apesar de serem um dos movimentos mais fortes
do país. É por isso que o ano de 2018 é o Ano da Igualdade
Salarial – o Ano das Mulheres : o ponto de partida foi o dia 8
de Março, Dia Internacional da Mulher, com manifestações por toda a Suíça. O Conselho dos Estados foi alertado
para levar as nossas preocupações a sério e criar leis vinculativas para os empregadores. Pouco tempo depois seguiu-se o dia 1º de Maio sob o lema : « Igualdade salarial. Ponto

final. » Não são precisas mais discussões, só o cumprimento
da igualdade salarial prevista na Constituição.

Igualdade salarial, já ! – Todos à manifestação no
dia 22 de Setembro
No dia 14 de Junho, dia em que comemoramos a greve
das mulheres, estaremos presentes em todas as regiões
com acções de luta desde o início da manhã até à noite.
Começamos com acções mais pequenas pela manhã e
terminamos com acções maiores, onde todos/as os/as
activistas são necessários/as para exercer pressão sobre
os empregadores e sobre os senhores da política. O ponto
culminante do nosso ano será a grande manifestação pela
igualdade salarial, que terá lugar no dia 22 de Setembro,
sob o lema « Enough » (Chega) – porque já estamos indignadas há demasiado tempo e agora devemos finalmente
passar das palavras aos actos. Participa também no dia 22
de Setembro, quando dissermos: já esperámos o suficiente.
Igualdade salarial – já !

Quando os estágios significam exploração
A secretária nacional do Unia para a Juventude, Kathrin Ziltener, é responsável pelo grupo de interesse da juventude.
Este é constituído por sócios de até 30 anos de idade e
representa os interesses dos jovens dentro e fora do sindicato, sobretudo aqueles que estão a fazer uma formação.
O Horizonte falou com Kathrin Ziltener sobre a problemática dos estágios.

Kathrin Ziltener & Virginia Köpfli

Kathrin, que tipos de estágios existem?
A Juventude do Unia define estágio como emprego temporário com
carácter de formação. Mas há que distinguir entre estágios e dias
de prática para conhecer a aprendizagem. Estes últimos destinam-se a apoiar a escolha profissional e duram apenas alguns dias.
Há três tipos diferentes de estágios : Estágio antes da aprendizagem
profissional, estágio obrigatório durante ou antes da formação profissional / estudos, estágio após a formação profissional / estudos.
A primeira e a terceira categoria são especialmente afectadas por
casos de exploração de formandos.

Qual é o propósito dos estágios e como estão regulados
por lei?

As mulheres não querem esperar. Querem igualdade salarial, já!

Segurança social : Referendo contra a vigilância

Não à vigilância de segurados
Em Março, o Parlamento aprovou uma nova lei de seguros sociais que permite a vigilância sem precedentes dos beneficiários destes seguros. O Unia opõe-se a estas possibilidades de controlo arbitrárias
e prejudiciais e apoia o referendo contra a vigilância dos segurados.
Com a nova lei, as Caixas de Doença, a AHV-AVS, IV-AI ou a SUVA terão mais competências do que a polícia :
passam a ser permitidas gravações de imagens e som em
locais privados, bem como rastreadores GPS e drones para
espiar os segurados.

Os/as estagiários/as são usados/as como mão-de-obra barata, os
empregadores economizam em pessoal qualificado. Mas os políticos não agem. O empregador nem é obrigado a pagar um salário e
o carácter formador do estágio nem sequer é garantido. Os jovens
precisam de um emprego e, sabendo que se trata de uma fase
temporária, não se sindicalizam.

Quais são as medidas da Juventude Unia e dos seus parceiros e o que vai acontecer?
A Juventude Unia colabora actualmente com a Juso (Jovens Socialistas) Suíça e tenta chamar a atenção para o problema através
de acções públicas. A primeira acção já teve lugar em Berna : estagiários/as foram « perseguidos/as » com chicotes pelas ruas de
Berna, como símbolo da exploração pelos empregadores. O nosso
objectivo é, em conjunto com os/as aprendizes e estagiários/as,
fazermos um apelo claro aos políticos : a regulamentação de todos
os tipos de estágios, bem como a proibição de estágios antes da
aprendizagem profissional !

Golpe político das companhias de seguros
O Parlamento cedeu às pressões massivas das companhias
de seguros e aprovou uma lei que permite aos detectives
particulares espiarem a sala de estar e as varandas dos segurados, sem autorização judicial. O Unia diz claramente
Não a isto !

Osman Osmani

Muitos jovens não encontram emprego fixo após a formação profissional ou dos estudos porque lhes falta experiência profissional.
Optam então por um estágio, a que muitas vezes se seguem outros.
A legislação laboral é a única protecção para estes/as estagiários/
as. É por essa razão que a Juventude Unia se empenha pelo estabelecimento de condições de estágio vinculativas, de forma a que
os direitos destes estagiários sejam garantidos.

Atendendo a tantos abusos nos estágios, o que fazem os
políticos?

Todos os segurados sob suspeita geral
A lei coloca a população sob suspeita geral e viola de forma
grave a privacidade. No entanto, onde realmente valeria a
pena olhar mais de perto, o Parlamento olha para o lado :
há vários anos que a maioria « da direita » impede qualquer tentativa de processar de forma eficaz quem foge aos
impostos, embora se saiba que todos os anos escapam ao
erário público milhares de milhões.

Inadmissível num estado de direito
O conselho de administração da União dos Sindicatos
Suíços (SGB/USS) também decidiu apoiar o referendo já
lançado contra a revisão da Lei Federal relativa à parte geral
da Lei da Segurança Social e às disposições legais previstas
para a observação de pessoas seguradas.

Um estágio serve claramente para aquisição de experiência prática
numa profissão ou campo profissional, por isso faz parte da formação profissional e é um complemento da formação teórica. Portanto,
os « estágios obrigatórios » não são fonte de preocupação, desde
que sejam cumpridas as condições de base.
As coisas são diferentes com os estágios antes da aprendizagem
profissional. Com introdução do diploma federal EFZ/CFC, estes
deixaram de ser previstos. Constituem um ataque ao sistema de
ensino dual e prejudicam a formação profissional. Os estagiários
são frequentemente contratados como mão-de-obra barata, às
vezes com a promessa de um posto de aprendizagem. A Juventude
Unia exige a proibição de estágios antes da formação profissional,
estes não fazem sentido desde a introdução do EFZ/CFC.

Osman Osmani

Não à vigilância geral dos beneficiários de seguros sociais!
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Pergunte, que
nós respondemos
Desempregado e inscrito no Seguro
de Invalidez (IV-AI) : o Fundo de
Desemprego pode suspender os
pagamentos ?
Recebo subsídios diários do seguro de saúde na íntegra.
Recentemente inscrevi-me no Fundo de Desemprego. Além
disso, inscrevi-me no Seguro de Invalidez (IV-AI). Agora, o
seguro de saúde quer deixar de pagar os subsídios diários.
Apresentei objecção contra esta decisão. Actualmente não
recebo nenhum rendimento, porque o Fundo de Desemprego
não paga nada por eu não estar em condições de trabalhar.
Isto é correcto?
Michael Schweitzer : Não. O procedimento do Fundo de
Desemprego não está correcto e deve reclamar. Se estiver
disposto e apto a executar um trabalho de pelo menos 20 %,
devido à sua inscrição no Seguro de Invalidez considera-se
que está em condições de ser empregado e terá direito
ao subsidio de desemprego na sua totalidade. Esta é a
chamada obrigação de pagamento antecipado do seguro
de desemprego face ao seguro de invalidez, que garante
um rendimento até haver uma decisão deste seguro. No
entanto, o Fundo de Desemprego deve informar o seguro
de invalidez sobre as prestações já pagas. Se o seguro de
invalidez lhe conceder uma pensão com efeitos retroactivos,
o subsídio de desemprego já pago será deduzido dessa pensão. No seu caso, o Fundo de Desemprego também deve
informar a caixa do seguro de saúde. Se a sua objecção for
bem-sucedida, o dinheiro já pago pelo Fundo de Desemprego também deve ser deduzido do pagamento posterior dos
subsídios diários de doença.
work, 2.3.2018

Situação dos trabalhadores mais idosos

Há que proteger os
trabalhadores mais velhos
A quarta conferência nacional sobre trabalhadores mais velhos decorreu a 26
de Abril 2018 em Berna. Aí verificou-se que é cada vez maior a preocupação
relativamente ao fenómeno do desemprego de trabalhadores de idade superior
a 55 anos. Em resposta, a União de Sindicatos Suíços (USS) apresentou algumas propostas para melhorar a competividade e a situação desta categoria de
trabalhadores : maior proteção contra despedimentos, medidas para promover a
reinserção de desempregados e reforço da formação contínua.
Dificuldades e discriminação
Na Suíça, a situação dos trabalhadores com mais de 55 anos
não é totalmente dramática. No entanto, há sinais negativos que não devem ser desvalorizados : se, por um lado, a
taxa de ocupação de trabalhadores mais velhos aumentou
(é actualmente de 72,7 %), especialmente devido à maior
presença de mulheres no mercado de trabalho, por outro
lado, também subiu a taxa de desemprego ou de subemprego deste grupo.
A taxa de desemprego destes trabalhadores aumentou
substancialmente em comparação com a de outros níveis
etários, fenómeno que se acentuou nos últimos dois anos.
De 2005 a 2016, a percentagem dos desempregados de
idade entre 50 e 64 anos passou de 1,9 % para 2,9 %. O desemprego de trabalhadores mais velhos é particularmente
preocupante porque eles têm mais dificuldades do que
outros a voltar a inserir-se no mercado de trabalho. Uma
grande parte destes trabalhadores mantém-se, por isso,
mais tempo no desemprego.

Desigualdades devido à idade
Um estudo do Departamento de Economia e Trabalho do
cantão de Zurique demonstrou que nos sectores financeiro, de seguros e da indústria transformadora existem
actualmente enormes desigualdades baseadas na idade.
Outros estudos mostram que desempregados com mais de
55 anos têm dificuldades em encontrar um novo emprego,
mesmo quando estão prontos a trabalhar por menos salário. Até os trabalhadores mais qualificados e especializados
têm frequentemente dificuldades em encontrar um novo
emprego. Face a isto, o risco de os trabalhadores deste
grupo etário terem de recorrer à ajuda social é maior.

As propostas da USS
A União de Sindicatos Suíços propôs uma série de intervenções a favor dos trabalhadores mais velhos. Para a
central sindical, é necessário sobretudo proteger esta categoria de trabalhadores contra despedimentos. Isto pode
ser feito, por exemplo, através de prevenção, à partida, nos
contratos colectivos de trabalho. Além disso, é necessário
favorecer a reinserção laboral dos trabalhadores com
mais de 55 anos através de algumas medidas normativas :
para aumentar as probabilidades de os trabalhadores mais
velhos encontrarem trabalho, a USS exige a aplicação sistemática da obrigatoriedade de anunciar os postos livres ;
exige, além disso, a avaliação sistemática de competências
já adquiridas e apoios à formação inicial e contínua. A
USS defende ainda que os trabalhadores deverão poder
beneficiar, a partir dos 45 anos de idade, de orientação
profissional, a fim de poderem identificar riscos e oportunidades do mercado de trabalho actual e tomar medidas
para lhes fazer face.
Formação e reorientação profissional
Um outro capítulo importante é o da formação : os trabalhadores mais velhos têm mais possibilidades de manter o
seu posto de trabalho ou de se reorientar profissionalmente somente se lhes forem concedidas boas possibilidades
de formação contínua.
Se estas medidas não forem suficientes, a Confederação,
os cantões e os parceiros sociais têm de se comprometer a
examinar propostas adequadas, de forma a que sejam minorizados os problemas sociais e económicos dos trabalhadores mais idosos que ficam em risco de esgotar o direito
ao subsídio de desemprego e passar para a ajuda social.
Mattia Lento, área, n.º 7/2018, 4 de Maio

O bebé está doente : posso adiar a
licença de maternidade ?
O nosso filho recém-nascido está doente e, por isso, tem de
permanecer no hospital durante pelo menos três semanas.
O meu empregador aconselhou-me a adiar agora a licença
de maternidade. Será que é possível?
Philip Thomas : Sim, é possível. Regra geral, o direito às
prestações de maternidade começa no dia do parto e termina, o mais tardar, 14 semanas depois. No entanto, se
o bebé tiver de ficar no hospital durante, pelo menos, três
semanas após o nascimento, a mãe pode solicitar que o
direito de compensação comece apenas quando a criança
for para casa. Por outro lado, se a mãe não puder trabalhar
após o nascimento do filho porque este tem de permanecer no hospital, existe um impedimento involuntário de
trabalhar, em conformidade com o artigo 324a do Direito
de Obrigações. Aqui, o empregador é obrigado a continuar
a pagar o salário porque a hospitalização da criança e, em
consequência, a ausência da mãe, é considerada como
doença própria.
work, 2.11.2017

Os trabalhadores mais velhos têm mais dificuldades no mercado de trabalho
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