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Entre I de Janeiro e 30 de lunho
de 2O2L, a Inspecção Regional do
Tïabalho (serviço afecto àSecreta-
ria Regional da Inclusão Social e
Cidadnni4 nomeadamente à Di-
recção Regional do Tlabalho eAc-
ção Inspectiva) realizou um total
de6.492 inspecções.

Este valor é superior ao re?ii7a-
do na primeira metade de 2O2O
(!.s10;, sendo que a diferença é
ainda mais notória se a compara-
ção forfeita co,m o total de aõções
inspectivas realizadas no prirneiro
semestre de 2019: 3.968.

Para este aumentq contribuiu
sobretudo'trm acréscimo de cerca
de 7O%o no número de accões ins-
pectivas de iniciativa (de'2.+Z+ no
período homólogo de 2O2o para
4.088 na primeira metade do cor-
r-ente ano)", refere a informação
disponibilizada ao DlÁRtO. As
restantes 2.4O4 acçóes realizadas
entre Janeiro e Junho do corrente
ano visaram a satisfação de 6Ol re-
clamações, apresentâdas por tra-
balhadores e organismos sindicais.

Segundo a IRf, nasequênciadas
6.492 acções inspectivas realizadas,
foram detectadas L517 infracções a
regras lúorais. Ou sej4 embdra te-
nham sido reali-"4"" mais inspec-
ções, foram detectadas ligeirarÌiente
menos infracções do que naprimei-
ra metade de 2 O2O: L.632.

A lRTrefere ainda que, no pri-
meiro semestre do corrente anq fo-
ram ambém detectadas infraccões
tendo-por oriçm aüolação dé re-
gras de seguranç4 higiene ê saúde
no trabalho (405), falta de docu-
mentação (207) irregularidades nos
contratos (fOg) e organização dos
tempos derúalho (n51". -

telrcprccesscderultas
econtrarcdemção
No primeiro semestre do corren-
te ano, a IRT instaurou um total

I

de ló5 processos de contra.orde-
nação com aplicação de coimas
no valor de250.549 euros, "sem
prejuízo de inúmeras notifica-
ções e recomendações que obti-
veram. dos destinãtários obser-
vância imediata''.

O valor dos processos instaurado
é menos de metade do total de pro-
cessos registado na primeira meta.
de de 2020 (350) e inferior tambem
ao registado no primeiro semestre
de 2019 (2OS). Tambem o valor das
coimas é menor ao aplicado nos pe-

ríodòs homólogos de 2o2o (60z.529
eluos) ede2019 (507.959 euros).

O sector da hotelaria e similares
continua a ser aquele onde se regis-
tam mais autuações (+e), seguido
dos sectores daconstução civil (28)
e do comércio (25), sendo que o
maior número de processos de con-
tra-ordenação teve por origem a
inobservância de obrigações sala-
riais (10o) e a faltade aprêsentação
dedoctmentos (a9).

I 54 traballadorus cn stünção
reguhrLarür
De acordo com a IRT as acção
proactiva ou de iniciativa (4.d88
acçõeò na primeira metade do
ano) desenvolveu-se, sobretudq
nos sectores da construção civil,
do comércio e das oficinas e esta-
ções de serviço.

Esta acção abrançu um total de
1.022 locais de trabalho e a situação
de 4.ó3O trabalhadores e "visou'as-
segurar o cumprimento daLei e do
estipulado nos Contratos Colecti-
vos de Trúalho, nonieâdamente..r-èr.r!i r t. t É I l -J -, r,J!
em matena de seguranç4 hr$ene e '

saúde no trabalho (SHST), organi-
zação dos tempos de eabalhoe ir-
regularidades nos contratos,'.

A informação disponibilizada ao
saliena ainda que, no âmbito da sua
missão de combate aotrabalho não
declaradq à utilização indevida do
contrato de prestação de serviços e à
dissimulação de cóntratos de taba-
lho a termo (certo ou incerto), não
obstante nestas matérias ter havido
48 reclamações, alnspec$o doTta-
balho interveiq por zua iniciativq
-em-llS sittraçõesde presação de ta-
balhq tendo sido possívèI, através
da sua acção pedagúgica e sensibü-
zadory a regularizaçãq até ao mo-
mentq de 154 situaçóes de tabalha-
dores, sem prejuízó da instauração
dos devidos procedimentos legaii'.

A IRT salienta ainda que.â accão
noãomínio dasegurança higierie e
saúde no trúalho continuaaserre.
forçad4 através de intervenções
permânentes de contolo das ies-
pectivas condições, tendo sido reali-
zadas 3-884acções-inspçivas a lo1
cais de trabalho onde óresìtavam tra.
bathó3.t9fra6a1hìadôr6.,' -'''"
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O sector da hotelarla e simlliares contlnua a ser aquete onde se reglstam mals autuações.

lnoboenÉnda Oc otdgaçõeg
etdhrtlyas contlnn m bpo
De acordo comos dadosdiÀponibi-
lizados ao oúruq a inobiervân-
cia das obrigações retribrutivas
para com os trabalhadores conti-
nua a ser o principal motivo para
as infracções às regras laboraii de-
tectadas, com um total de 419 n-
fracções registadas entre Janeiro e
Junho do corrente ano.

Já no primeiro semestre de 2O2O
eno de2019, estemotivo surgiu em
primeiro lugar no âmbito das in-
fracçõed. dqteiÍa44li,rgsp"eçtivai
menteëdrü35dé'4È.' '

Acções lnspectivas

(das quais) Acções lnspectivas de lniciativa

Pedidos de I ntervenção/Reclamações

lnfracções detectadas

2020 202'l
(loSemestre) . (Ìo Semeíre)

5 816 6492

2 424 4 088

848 60Ì
'ì 517
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