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RESUMO: O reconhecimento normativo de que o trabalho é condição prévia da 
dignidade humana é, o resultado de diversas revoltas em que os trabalhadores 
lutaram pelo reconhecimento estatal de direitos inalienáveis. A nível 
internacional, os direitos dos trabalhadores foram incorporados na legislação do 
trabalho da OIT e no domínio do processo de elaboração de normas legais 
promovido pela ONU após a II Guerra Mundial. A este propósito a OIT elaborou 
cerca de 190 convenções, definindo padrões internacionais em matérias como 
as condições de trabalho, segurança e saúde, segurança social ou políticas de 
emprego. Contudo, apenas algumas das convenções da OIT são comummente 
referidas como fundamentais de direitos humanos. Com efeito, o ser humano 
necessita de desenvolver uma atividade laboral. O trabalho stricto sensu surge, 
para atender às necessidades primárias do homem, permitindo a produção e 
criação de bens para a coletividade, sem os quais, o homem seria incapaz de 
satisfazer as suas necessidades básicas. O Direito Civil, tem como fim regular 
as relações sociais. Porém, este ramo de direito não contem normas jurídicas 
capazes de acautelar de forma eficiente tanto os direitos e interesses em 
questão, onde o Estado impõe regras aos empregadores e trabalhadores, 
instituindo normas jurídicas que fixam as condições mínimas de trabalho e que 
se sobreponham à vontade das partes. No caso particular de Angola, atendendo 
a que nos propomos estabelecer uma análise comparada entre o Direito do 
Trabalho nos ordenamentos jurídicos português e angolano, também vigoravam 
as normas de direito consuetudinário. As comunidades aceitavam-na como 
prática reiterada (corpus), acompanhada da convicção (animus) do seu carácter 
obrigatório. Com efeito, e acompanhando Aristóteles, por detrás de qualquer 
norma jurídica está sempre presente, uma história, valor moral, ético, natural, 
religioso, mas que não se apresentarão eventualmente de forma expressa. 
Deste modo, estamos em crer que o Direito do Trabalho, veio substituir os usos 
e costumes na ordem jurídica colocados ao serviço dos empregadores, obstando 
a condições de trabalho precárias e desumanas atribuídas aos trabalhadores. 
Este ramo do Direito surge com a vocação ou pendor protecionista que se 
concretiza através de princípios e normas jurídicas específicas e inerentes a esta 
área de tutela. O Direito do Trabalho veio congregar no seu seio, normas de 
carácter imperativo como no caso da fixação do salário mínimo, os limites para 
o tempo de trabalho e as restrições para o trabalho de menores, o 
associativismo, conferir força normativa às convenções coletivas de trabalho, 
limitando por certo a autonomia individual dos contraentes, mas e sobretudo, 
enquanto emanação direta de direitos humanos, vai muito além da mera 
salvaguarda da sobrevivência porque a satisfação das necessidades básicas 
não é condição suficiente para salvaguarda da dignidade da pessoa humana. 
Entendemos, neste sentido, que o Direito do Trabalho assegura, de igual forma, 



a interligação e participação de cada um na sociedade. Encontra-se, por isso, 
intimamente relacionado com o direito à autodeterminação e à autorrealização, 
enquanto manifestações concretas da dignidade humana. 
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