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Ano Internacional da Luta Contra o Trabalho Infantil 

 

 

A Convenção da OIT (Nº138) sobre a idade mínima de admissão ao emprego, de 1973, 

e a Convenção da OIT (Nº 182) sobre a interdição das piores formas de trabalho infan-

til, de 1999 integram o acervo de Convenções Fundamentais da OIT, ou seja, de acordo 

com a Declaração da OIT relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, 

de 1998, todos os Estados-membros da Organização estão obrigados a respeitar, pro-

mover e realizar os princípios que delas constam, mesmo que não as tenham ratificado. 

 

A Convenção Nº182 alcançou a ratificação universal em agosto de 2020, feito inédito 

que traduz o compromisso e empenho de governos e organizações de empregadores e 

de trabalhadores de todo o mundo e que constitui um sinal de esperança no que diz 

respeito à prossecução da meta 8.7 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentá-

vel – “acabar com todas as formas de trabalho infantil até 2025”. 

 

Entre 2000 e 2016, o mundo registou um progresso assinalável. Os esforços dirigidos 

ao combate deste flagelo permitiram retirar 94 milhões de crianças da situação de tra-

balho infantil. Ainda assim, a OIT estima que existam cerca de 152 milhões de crianças 

em trabalho infantil, 53 milhões das quais realizando trabalhos perigosos. E, no quadro 

da atual pandemia, é real o risco de retrocesso nos progressos que se vinham verifican-

do. É esse alerta que a OIT e a UNICEF vieram fazer, em 2020, no Dia Mundial Contra 

o Trabalho Infantil, através do relatório COVID-19 e trabalho infantil: um momento de 

crise, o momento certo para agir. 

 

A decisão da Assembleia Geral da Nações Unidas em declarar 2021 como o Ano Inter-

nacional para a Eliminação do Trabalho Infantil constitui uma oportunidade única para a 

comunidade global enfrentar estes desafios. Neste contexto, a OIT e a Aliança 8.7 – Ini-

ciativa Global contra o trabalho forçado, a escravidão moderna, o tráfico humano e o 

trabalho infantil – uniram esforços com o objetivo de encorajar intervenientes regionais, 

nacionais, organizacionais e pessoas individuais, a identificarem ações legislativas e 

práticas concretas que irão adotar até dezembro de 2021 para ajudar a pôr fim ao tra-

balho infantil. 
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O ano internacional preparará ainda o terreno para a V Conferencia Global sobre Tra-
balho Infantil que terá lugar na Africa do Sul em 2022, onde os stakeholders partilha-
rão experiências e assumirão compromissos adicionais para acabar com o trabalho 
infantil em todas as suas formas até 2025, e com o trabalho forçado, o trafico de se-
res humanos e a escravatura moderna até 2030. 

 

Esta é uma temática que a OPIT-Lisboa tem vindo a trabalhar conjuntamente com o 
Secretariado Executivo da CPLP e os/as pontos focais dos países destra Comunida-
de, quer através de cooperação técnica, quer através de ações de formação, quer 
através de campanhas, de que destacamos as campanhas a 12 de junho, no Dia 

Mundial Contra o Trabalho Infantil. Mais recentemente, foi desenhado um Plano de 
Ação que tem em vista reforçar o compromisso dos Estados-membros da CPLP no 
combate a este flagelo, aprovado na XIV Conferencia de Ministros do Trabalho e dos 
Assuntos Sociais da CPLP. 

 

Neste sentido, no plano Regional temos acompanhado a preocupação da OIT, sendo 

certo que a este nível a preocupação existe sem, contudo, ter-nos sido reportado ca-

so(s) de trabalho infantil. 

 

Em todo o caso, junto da sociedade Regional, nomeadamente ao nível das escolas 

dos diferentes níveis de ensino, sindicatos e associações de empregadores, o tema 

tem estado sempre presente. 

 

Sinal também da nossa preocupação, é que também junto da nossa comunicação so-
cial temos chamado a atenção para o tema, como princípio e valor, bem como para o 
enquadramento jurídico-laboral que a matéria suscita. 

*O Diretor Regional do Trabalho e da Ação Inspetiva, Savino Correia 
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INSPEÇÃO REGIONAL DO TRABALHO 

 

O DIREITO A FÉRIAS NO CONTRATO DE SERVIÇO DOMÉSTICO 

 

O Contrato de Serviço Doméstico é aquele pelo qual uma pessoa se obriga, mediante re-
tribuição, a prestar a outrem, com carácter regular, sob a sua direção e autoridade, ativi-
dades destinadas à satisfação das necessidades próprias ou específicas de um agrega-
do familiar, ou equiparado e dos respetivos membros. 

  

Legislação aplicável 

 

O Decreto-Lei n.º 235/92, de 24 de outubro, com a alteração introduzida pela Lei nº 
114/99, de 3 de agosto e com Declaração de Retificação nº 174/92, de 31 de outubro, re-
gula o trabalho doméstico em Portugal e criou para este sector um regime especial em 
relação aos restantes setores laborais. 

 

O direito a férias dos trabalhadores de serviço doméstico 

 

Principalmente, na época do verão, muitas pessoas contactam os nossos Serviços, com 
dúvidas relativamente às férias a que os trabalhadores domésticos têm direito, principal-
mente quando o mesmo trabalha a tempo parcial.  

A lei estipula que, o trabalhador de serviço doméstico tem direito, em cada ano civil, a um 
período de férias remuneradas de 22 dias úteis. A retribuição das férias não pode ser in-
ferior à que o trabalhador receberia se estivesse em serviço efetivo. 

No caso do trabalhador contratado com alojamento e alimentação, ou só com alimenta-
ção, tem direito a receber a retribuição correspondente ao período de férias integralmen-
te em dinheiro, no valor equivalente àquelas prestações, salvo se as partes acordarem 
que se mantém o direito às mesmas durante o período de férias. 

O direito a férias vence-se no dia 1 de janeiro de cada ano, salvo quando a antiguidade 
do trabalhador ao serviço do empregador for inferior a seis meses, caso em que só se 
vence no fim deste período. 

Quando o início do exercício de funções ocorra no 1º trimestre do ano civil, o trabalhador 
tem direito, após o decurso do período experimental, a um período de férias de 8 dias 
úteis, a gozar até 31 de dezembro do ano da admissão. 

O trabalhador contratado a prazo inferior a 1 ano tem direito a um período de férias equi-
valente a 2 dias úteis por cada mês completo. 
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Para efeitos de férias, a contagem dos dias úteis compreende os dias da semana de 
segunda a sexta-feira, com a exclusão dos feriados, não sendo como tal considerados 
o sábado e o domingo. 

 

Os trabalhadores de serviço doméstico que trabalham a tempo parcial (só alguns 
dias por semana) também têm direito a férias? 

 

Sim. Se trabalhar: 

 

- 5 dias por semana, tem direito a gozar 20 dias úteis de férias;  

- 4 dias por semana, tem direito a gozar 16 dias úteis de férias; 

- 3 dias por semana, tem direito a gozar 12 dias úteis de férias; 

- 2 dias por semana, tem direito a gozar 8 dias úteis de férias; 

- 1 dia por semana, tem direito a gozar 4 dias úteis de férias e; 

- ½ dia por semana, tem direito a gozar 2 dias úteis de férias. 

 

 

Os trabalhadores de serviço doméstico têm direito a receber subsídio de férias? 

  

Sim. Relativamente ao subsídio de férias, o trabalhador tem direito a receber, até ao iní-
cio das mesmas, um subsídio em numerário de montante igual ao valor da retribuição 
correspondente ao período de férias. 

*Dra. Sara Dias - da Inspeção Regional do Trabalho,  
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 Relatório Único 2019 

O Relatório Único referente à informação sobre a atividade social da empresa, constitui uma 

obrigação anual, a cargo dos empregadores, com conteúdo e prazo de apresentação regula-

dos na Portaria nº 55/2010 de 21 de janeiro, é constituído por 6 anexos, referentes a várias 

áreas, correspondendo o Anexo A ao Quadro de Pessoal. A informação que se disponibiliza 

resulta do apuramento estatístico dos Quadros de Pessoal de 2019, tem como âmbito geográ-

fico Região Autónoma da Madeira, e como referência o mês de outubro, apresenta dados glo-

bais relativos a estrutura empresarial, emprego, remunerações, duração do trabalho e regula-

mentação coletiva de trabalho. 

 Em 2019, foram apuradas 6 614 empresas (que têm pelo menos um trabalhador por conta de 

outrem ao serviço), às quais correspondem 7 692 unidades locais (estabelecimentos) e 63 967 

pessoas ao serviço, das quais 60 056 são trabalhadores por conta de outrem (TCO) que repre-

sentam 93,9% do total de pessoas ao serviço no mês de outubro).  

 

 

 

 

 

Face a 2019, observa-se que houve uma diminuição de 3,4% no número total de empresas, 

assumindo maior expressão nas empresas de 1 a 4 pessoas ao serviço. No mesmo sentido os 

estabelecimentos também registaram uma diminuição de 3,4%, destacando-se com maior su-

bida os que têm 50 a 99 pessoas. No que respeita ao total de pessoas ao serviço observa-se 

igualmente uma subida face a 2018, registando os trabalhadores por conta de outrem (TCO) 

um aumento de 1,2%. 

A remuneração média base apurada em 2019 correspondeu a 930,50€ e a remuneração mé-

dia ganho a 1.130,18€, registando uma subida de 28,07€ e 33,77€ respetivamente, face aos 

valores apurados no ano anterior, reforçando a tendência positiva já verificada no ano de 2018. 

Nesta linha de evolução destacam-se em 2019 as subidas registadas em ambas as remunera-

ções, tendo a remuneração base, registado um aumento de 3,11% enquanto na remuneração 

ganho o aumento foi de 3,08%.  

 

*Serviço de Estatística da DRTAI 
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     Direitos para todas as estações 

 

A Autoridade Europeia do Trabalho (European Labour Authority - ELA) lançou a campanha de 

sensibilização "Direitos para todas as estações", com o objetivo de alertar para a necessida-

de de promover condições de trabalho justas e seguras para os trabalhadores sazonais 

empregados nos países da União Europeia.  

Liderada pela Autoridade Europeia do Trabalho (ELA) com a Comissão Europeia, a Plataforma 

Europeia Contra o Trabalho Não Declarado, a rede EURES, os países da UE e os parceiros so-

ciais, esta campanha decorre entre junho e outubro de 2021. 

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) é em Portugal a entidade responsável pelo 

lançamento desta Campanha, contando com a colaboração da Direção Regional do Trabalho e 

da Ação Inspetiva e de vários parceiros para esta divulgação. 

Estão a ser organizadas iniciativas de informação e esclarecimento, em conjunto com parceiros 

institucionais e sociais, para reunir e partilhar boas práticas sobre direitos e responsabilidades, 

prestação de apoio e serviços de aconselhamento disponíveis para os trabalhadores sazonais, 

recrutadores e empregadores. 

A Autoridade Europeia irá apoiar inspeções transfronteiriças concertadas e conjuntas destina-

das a setores de trabalho sazonais, a trocar métodos e práticas com as inspeções do trabalho 

nacionais e a propor visitas de intercâmbio de pessoal nos países da UE. 

Estima-se que, todos os anos, cerca de 850.000 cidadãos da UE realizam trabalhos sazonais 

fora do seu país de origem. Os trabalhadores sazonais móveis têm os mesmos direitos a condi-

ções de trabalho justas quando trabalham noutro país da UE, com os mesmos direitos laborais 

e sociais que os trabalhadores locais. No entanto, dada a natureza temporária do seu trabalho, 

podem ser mais vulneráveis a condições de trabalho e de vida precárias, fraudes e abusos. A 

pandemia Covid-19 veio agravar as condições dos trabalhadores sazonais e expô-los a maiores 

riscos de saúde. 

O Diretor Executivo da Autoridade Europeia do Trabalho, Cosmin Boiangiu, referiu: “A ELA foi 

criada para apoiar os países da UE e os parceiros sociais, garantindo que os trabalhadores mó-

veis e empregadores beneficiem de condições de trabalho justas além-fronteiras. Os trabalha-

dores sazonais são essenciais para setores importantes da nossa economia e a sua atividade 

era particularmente vulnerável ao impacto da pandemia de Covid-19. Estamos felizes por come-

çar a cumprir a nossa missão, apoiando-os. Os Estados-Membros da UE e os parceiros sociais 

sabem que podem contar com a ELA para aumentar a sensibilização para os direitos e obriga-

ções e para apoiar a aplicação da legislação da UE e nacional. O trabalho justo não é sazonal.” 
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*Serviço de Segurança e Saúde Ocupacional 

Para saber mais sobre a campanha, ou para obter informações como trabalhador sazo-

nal ou empregador, clique aqui. 

mailto:drtai@madeira.gov.pt
https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons
https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons

