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A propósito do 1º de maio de 2021 

O 1.º de Maio dia do trabalhador, dia do trabalho é celebrado anualmente em nu-

merosos países. Sendo feriado por exemplo, não só em Portugal, mas também 

no Brasil, Angola, Moçambique e outros países. 

1886, nas ruas de Chicago, Estados Unidos da América as manifestações consti-

tuíram um marco, que a história não pode apagar mas antes recordar,  porque 

constitui um momento em que milhares de trabalhadores manifestaram-se de for-

ma pacífica revindicando pela redução da jornada de trabalho para 8 horas. 

Este momento, sinaliza o início da constituição de um património civilizacional im-

par. 

Esta manifestação conduziu rapidamente à internacionalização do movimento e à 

promoção de uma Solidariedade Internacional, que contribuiu de forma significati-

va para aprofundamento dos direitos laborais, da dignidade do trabalho e do tra-

balhador e levou a uma tomada de consciência, que conduziu ao aprofundamen-

to do movimento sindical no sentido de constituir uma sociedade mais justa e so-

lidária.  

O 1.º de Maio, e as manifestações a ele associados promovidas pelas centrais 

sindicais e outras associações, conduzem-nos a um momento de em cada ano 

vivificarmos os valores do sindicalismo e a necessidade do progresso económico 

e social, com vista a uma sociedade mais justa ao nível da distribuição da riqueza 

como aliás afirmou o Senhor Presidente nas comemorações do 25 de Abril último 

na Assembleia da República ao chamar a atenção para a necessidade de centrar 

a preocupação da gestão pública na produção de riqueza e consequente distri-

buição com vista entre outras razoes à redução de assimetrias sociais à promo-

ção da Inclusão à valorização da qualidade de vida quer no plano individual como 

familiar. 

Exalta-se, assim, todos a comemorar o 1.º de maio participar em todas as iniciati-

vas nunca perdendo os fundamentos e os motivos da celebração. Em Portugal, 

só a partir de maio de 1974 se passou a celebrar abertamente esta data, pois du-

rante o Estado Novo as comemorações eram reprimidas. 

Hoje, Portugal e a Região partilham de princípios e normas de direito Internacio-

nal, que a este nível se vão integrando na ordem interna por via da aplicação do 

artigo n.º 8 do n.º 3 da nossa Constituição. Assim, as convenções e recomenda-

ções da OIT (Organização Internacional do Trabalho), agência especializada das 

Nações Unidas constituem, além da Constituição de 1976, uma das principais 

fontes de direito do trabalho.  
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A importância que os temas jus laborais assumem na Constituição de 1976 jus-

tifica que os direitos fundamentais aí plasmados constituam desígnios que de-

vem ser sempre exaltados nas celebrações do 1.º de Maio e avaliado o seu ní-

vel de materialização. 

Mas, no entanto, é fundamental ter a consciência que o passado recente con-

duziu a alguns retrocessos nacionais, sobretudo ao nível da negociação coleti-

va, motivados por fatores de ordem política e financeira. 

Hoje, com a consciência desse passado recente é necessário voltar a promover 

as relações laborais num quadro de confiança e de permanente mudança so-

bretudo em que os tempos apresentam novos desafios para o mundo do traba-

lho. 

As relações laborais estão em mutação e a crise pandémica veio, até,  acentu-

ar essa tendência, para a relativa desregulamentação do mercado do trabalho, 

nomeadamente com a diminuição da negociação coletiva. Para fazer face aos 

novos desafios socioeconómicos é fundamental reforçar o papel do diálogo so-

cial, nunca esquecendo que como horizonte temos um modelo social europeu e 

como objetivo promover, no âmbito das nossas fronteiras e no contexto euro-

peu, poder ser uma referência para o mundo. 

Falar do 1.º de Maio importa também referir os desafios, que se colocam no 

âmbito do sistema de segurança social, mas também noutra dimensão relacio-

nada com a área cada vez mais importante e mais complexa que é a área da 

Saúde e Segurança no Trabalho refletindo e tendo em conta o papel da agên-

cia Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho em todo este processo. 

Nos sectores privado e público é imperativo a dignificação do trabalho o respei-

to pelos trabalhadores, bem como pelos diferentes níveis de intervenção sindi-

cal, que devem ter um papel de revindicação mas de compromisso e elevado 

nível de responsabilidade. 

Fundamental também, é referir o papel da ação inspetiva para reconduzir as si-

tuações ao estatuído no Código do Trabalho e nas convenções coletivas bem 

como o cumprimento de todo o ordenamento laboral. 

Olhar para o mundo do trabalho implica perceber que todas as partes são im-

portantes e fundamentais e que por exemplo a retribuição é um meio de satisfa-

ção das necessidades mas responde a uma tripla função do ponto de vista de 

funcionar como meio de subsistência, contraprestação face à disponibilidade do 

trabalhador, mas hoje reveste-se, também, como fator de primacial importância, 

na medida que é um poderoso elemento da política económica.  
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O mundo laboral sempre esteve em permanente mudança,  não obstante, hoje, a 

modernização, inovação tecnológica e a nova economia tornaram-se as principais 

áreas de competição entre empresas e Estados. Acresce, a digitalização veio colo-

car maiores desafios, á capacidade de adaptação às mudanças. 

As novas formas de organização do trabalho, com particular relevo ao teletrabalho, 

a crescente globalização da economia, as mudanças rápidas e profundas provoca-

das pelo progresso tecnológico,  a procura de competitividade num contexto de 

objetivos variáveis e, mais recentemente, o renovar das tenções geopolíticas; es-

tão a gerar mudanças importantes da organização do trabalho e na produção o 

que também se regista na estrutura económica da nossa Região. 

É sobretudo, no sector privado, onde estão a maioria dos empregos e onde são 

criados a maioria de novos empregos, que os efeitos da reorganização do trabalho 

e da produção se sentem verdadeiramente por isso a questão que se coloca é de 

saber quais as eventuais consequências e o que elas significam para o mundo do 

trabalho e para necessariamente a economia. 

Finalmente, e em política de trabalho, a ação administrativa/política prosseguirá 

três objetivos essenciais: 

-A melhoria da qualidade do emprego e das condições de proteção do trabalho; 

-A adequação da legislação laboral às novas necessidades da organização do tra-

balho e ao reforço da produtividade e da competitividade da economia; 

-A conciliação do objetivo de um elevado nível de emprego com a necessidade de 

responder aos desafios da qualidade, da competitividade e da inovação tecnológi-

ca. 

A finalizar, a melhoria da qualidade do emprego pressupõe uma forte aposta na 

qualificação dos recursos humanos adequados às necessidades dos trabalhadores 

e das empresas. Neste contexto, deverá ser prestada particular atenção à forma-

ção profissional permanente e ao combate às situações de inadequação tecnológi-

ca. 

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

 

1.º Trimestre de 2021 

 

Reforço e proatividade 

 

No primeiro trimestre de 2021, a Inspeção do Trabalho da Região Autónoma da 
Madeira, detetou 726 infrações a regras laborais, na sequência da realização de 
4.312 ações inspetivas, das quais 3.200 foram desencadeadas por iniciativa do 
Serviço e as restantes 1.112 visaram a satisfação de 278 reclamações apresenta-
das por trabalhadores e organismos sindicais. 

 

O maior número de infrações registado teve por origem, nomeadamente, a viola-
ção de regras de higiene, segurança e saúde no trabalho (231), inobservância de 
obrigações retributivas (204), falta de documentação (107), irregularidades nos 
contratos (78) e organização dos tempos de trabalho (59). 

 

No período em causa foram instaurados 90 Processos de Contraordenação com 
aplicação de coimas no valor de 135.602€, sem prejuízo de inúmeras notifica-
ções e recomendações que obtiveram dos destinatários observância imediata. 

O setor da hotelaria e similares foi aquele onde se registaram mais autuações 
(22), seguido do comércio (16) e do da construção civil (14), sendo que o maior 
número de processos de contraordenação teve por origem a inobservância de 
obrigações salariais (62) e a falta de apresentação de documentos (22).  

 

A ação proactiva ou de iniciativa abrangeu 800 locais de trabalho e a situação de 
2.979 trabalhadores e visou assegurar o cumprimento da Lei e do estipulado nos 
Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho, nomeadamente, em ma-
térias de higiene, segurança e saúde no trabalho, trabalho precário (ilegal) e du-
ração e organização dos tempos de trabalho. 
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 No âmbito da sua missão de combate ao trabalho não declarado, à utilização in-
devida do contrato de prestação de serviços e à dissimulação de contratos de 
trabalho a termo (certo ou incerto), não obstante nestas matérias ter havido 17 
reclamações, o Serviço inspetivo interveio, por sua iniciativa, em 61 situações de 
prestação de trabalho, tendo sido possível, através da sua ação pedagógica e 
sensibilizadora, a regularização, até ao momento, de 48 situações de trabalhado-
res, sem prejuízo da instauração dos procedimentos legais. 

 

A ação no domínio da segurança, higiene e saúde no trabalho continuou a ser re-
forçada, com maior incidência, no setor da construção, através de intervenções 
permanentes de controlo. 

No primeiro trimestre de 2021 foram inspecionados 758 locais de trabalho e a si-
tuação de 2.633 trabalhadores. 

 

Em conclusão, comparativamente com o período homólogo de 2020, no 1.º tri-
mestre de 2021 registou-se um acréscimo significativo do número de ações 
inspetivas de iniciativa (de 1.084 para 3.200) o que demonstra reforço e proativi-
dade na ação da Inspeção do Trabalho. 

*O Inspetor Regional do Trabalho, Benício Nunes 
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 Inquérito aos Salários por Profissões - outubro 2020 

O Inquérito aos Salários por Profissões, realizado pela Secretaria Regional da Inclusão Social e 
Cidadania, através da Direção de Serviços de Assuntos Laborais (Estatísticas Laborais) da Dire-
ção Regional do Trabalho e da Ação Inspetiva, em colaboração com o Gabinete de Estratégia e 
Planeamento, tem a seu cargo a realização das Estatísticas de Salários por Profissões na Regi-
ão Autónoma da Madeira. A presente informação refere-se a outubro de 2020.  

Montante ilíquido (antes da dedução de quaisquer descontos) em dinheiro e/ou géneros, pago 
com caráter regular e garantido aos trabalhadores no período de referência e correspondente ao 
período normal de trabalho. Não são considerados quaisquer descontos devido a faltas por mo-
tivos que determinem redução na remuneração. Inclui, para além da remuneração de base, os 
prémios e subsídios regulares e garantidos ligados às caraterísticas do posto de trabalho 
(subsídios de função, de turno, de isenção de horário, por trabalhos penosos, perigosos ou su-
jos, etc.). No caso do subsídio de alimentação, são sempre considerados 20 dias de trabalho 
com direito a atribuição do subsídio. 

Os dados referem-se a outubro de 2020. A taxa de salário mensal regional para o conjunto das 
profissões selecionadas e para o total das classes de dimensão das empresas inquiridas situou-
se, em outubro de 2020, nos 973,66 euros. Este valor é inferior em 4,2% ao apurado, no mesmo 
mês, no Continente cifrou-se em 1014,80 euros. O montante apurado neste período (outubro) 
na Região é 0,9% inferior face ao período anterior (julho 2020). Comparativamente ao período 
homólogo, aumentou cerca de 1,2%. 

Ao nível das profissões, com exclusão dos Engenheiros e Encarregados, são os Eletricistas de 
Construções e Similares, com 1065,05 euros e os Serralheiros Civis, com 1003,24 euros, que 
apresentam taxa de salário mais elevada. Os Motoristas de Veículos Pesados de Mercadorias, 
com 984,25 euros são os profissionais com taxa de salário mais próxima ao total global (973,66 
euros).  

Taxa de Salário Mensal 

*Serviço de Estatística da DRTAI 
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Este ano para a celebração do Dia Mundial para a Segu-
rança e a Saúde no Trabalho, a Organização Internacio-
nal do Trabalho - OIT propôs o tema “Antecipar, prepa-
rar e responder a crises - Investir agora em Sistemas 
de SST resilientes”, com o objetivo de promover o diálo-
go sobre a importância de investir na Segurança e Saúde 
no Trabalho (SST) para responder a emergências e crises 
no local de trabalho, tais como a pandemia da COVID-19.  

Esta pandemia fez com que governos, empregadores, tra-
balhadores e população em geral, tivessem de enfrentar  

Dia Regional da Segurança e Saúde no Trabalho – 28 de Abril 

desafios sem precedentes em relação ao vírus e aos muitos efeitos que este 

teve no mundo do trabalho. Desde que surgiu, a pandemia afetou quase todos 

os aspetos do trabalho, devido ao risco de transmissão do vírus nos locais de 

trabalho, e aos novos riscos para a SST que apareceram face às medidas to-

madas para mitigar a sua disseminação. As novas práticas e procedimentos de 

trabalho encontradas, como o multiplicar de colaboradores em teletrabalho, 

apresentaram, por exemplo, novas oportunidades para os trabalhadores, mas 

também colocaram novos riscos de SST, incluindo riscos psicossociais e violên-

cia. 

Este tema pretendeu colocar em foco a importância de reforçar os sistemas de 

SST, de forma a que sejam sistemas resilientes, que possam enfrentar emer-

gências, com base nas lições aprendidas com o que vivemos. Também será 

uma maneira de cumprir com a Convenção (N.º 187) sobre o Quadro Promoci-

onal de Segurança e Saúde no Trabalho, de 2006, e a sua Recomendação (N.º 

197), que visam promover uma cultura nacional de prevenção e segurança e 

saúde. 

Para assinalar a data, a Direção Regional do Trabalho e da Ação Inspetiva pro-

moveu a realização de uma sessão, na manhã do dia 28, na Escola Dr. Ângelo 

Augusto da Silva, a alunos de 2 cursos profissionais, para dar a conhecer e 

sensibilizar sobre este dia e para a importância da prevenção de riscos nos lo-

cais de trabalho, tendo também procedido à divulgação das informações e pu-

blicações da OIT em formato digital, para todos os parceiros sociais, técnicos 

de segurança no trabalho, prestadores de serviços de SST e empresas de mé-

dia e grande dimensão. 
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*A técnica superior, Lídia Andrade - Serviço de Segurança e Saúde  Ocupacional 

Encontram mais informações em: 

- Segurança e Saúde no Trabalho (ilo.org) - Página do Escritório da OIT – 

Lisboa (“Antecipar, preparar e responder a crises. Investir agora em siste-

mas de SST resilientes (Resumo)”):   

- Programa Nacional de Saúde Ocupacional (dgs.pt) - Página da DGS 
(“Proteção e promoção da saúde dos trabalhadores - Robustecer os Servi-
ços de Saúde Ocupacional perante os desafios da COVID-19”)   

mailto:drtai@madeira.gov.pt
https://www.ilo.org/lisbon/temas/WCMS_650864/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_783740/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_783740/lang--pt/index.htm
https://www.dgs.pt/pns-e-programas/programas-de-saude/saude-ocupacional.aspx
https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/documentos-so/documento-robustecer-servicos-sst-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/documentos-so/documento-robustecer-servicos-sst-pdf.aspx

