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No 1.o trimestre de 2019, a Direc-
ção Regional do Trabalho e da
Acção Inspectiva (DRTAI), tute-
lada pela Secretaria Regional da
Inclusão e Assuntos Sociais
(SRIAS), detectou na Região 712
infracções a regras laborais na
sequência da realização de L74o
acções inspectivas.

Segundo dados disponibiliza-
dos ao Púfro pela SRIAS, des-
tas acções, 436 foram desenca-
deadas por iniciativa do Serviço
e as restantes 1.3O4 visaram a sa-
tisfação de 32ó reclamações
apresentadas por trabalhadores
e organismos sindicais.

Os números traduzem ainda
um reforço no combate à preca-
riedade laboral, uma aposta que
o Governo defende ter assumido
nos últimos anos.

De acordo com as informações
disponibilizadas, o maior núme-
ro de infracções registado teve
origem a inobservância de obri-
gações retributivas, com242 si-
tuáções as irregularidades nos
conffatos, com llO registos a fal-
ta de documentação, com 9O ea-
sos a organização dos tempos de
trabalho.

Registaram-se ainda com 87
situações as categorias profissio-
nais, êom 33 infracções as férias,
com 2l casos os registos de tem-
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po de trabalho com 15 situações
e a violação do dever de ocupa-
ção efectiva, com 1O registos.

Refira-se ainda que, nos pri'
meiros três meses do ano, foram
instaurados 107 Processos de
Contra-ordenação, com aplica-
ção de coimas no valor de
309.777 euros.

Acções no sectoÌ do comércio
A acção proactiva ou de iniciati-
va desenvolveu-se, sobretudq no
sector do comércio, actividade
onde se registou maior número
de infracções laborais em 2018.
Abrangeu log.locais de trabalho
e a situação de 1.0ól trabalhado-
res.

"Uma acção que úsa assegurar
o cumprimento da Lei e do esti-
pulado nos Contratos Colectivos
de Trabalho, nomeadamente, em
matérias de natureza retributiva,
categorias e caneiras profissio-
nais, duração e organização dos
tempos de trabalho", refere a in-
formação enviada pela SRIAS.

"No âmbito da sua missão de

ffilolrtncstnzua

:'l.oTrimstre20l9

Çvu,i,,ç*q'n;

combate ao trabalho não decla-
rado, à utilização indevida do
contrato de prestação de servi-
ços e à dissimulação de contratos
de trabalho a termo (certo ou in-
certo), não obstante nestas maté-
rias ter havido apen€ìs 3 reclama-
ções, o Serviço inspectivo inter-
veio, por sua iniciativa, em lo7
situações, mais ó3 do que'no ano
de 2018, o que cprresponde a um
aumento de mais d,e LOOo/o",

acrescenta ainda.
Atente-se ainda que, no âmbi-

to da actividade de inspecção do
trabalho, aquela Secretaria Re-
gional, através da Direcção Re-
gional do Trabalho e da Acção
Inspectiva, faz cumprir a lei la-
boral, norteada por uma dupla
vertente: dar resposta em tempo
útil a todas as reclamações que
lhe são apresentadas e intervir,
de forma proactiva, por sua ini-
ciativa, segundo um plano de ac-

ções programadas.
"Como princípio orientador da

sua actividade, pauta-se por uma
perspectiva pedagógica, de for-
ma ainduzir ao cumprimento da
lei, sem prejuízo de, quando ne-
cessário, aplicar as sanções le-
galmente previstas. A imparcia-
lidade e a isenção na prossecu-

ção do interesse público, subja-
centes ao assegurar do cumpri-
mento da lei laboral, são padrões
de conduta que constituem pilar
da sua actuação", referem ainda.
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