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Regime excecional e transitório de reorganização do trabalho 
 
 

O Decreto-Lei nº79 A/2020, de 1 de Outubro, traduz uma das várias medidas que visam 

a prevenção, contenção e mitigação da transmissão do COVID-19, tendo como finalida-

de, tanto quanto possível, continuar a vida económica com a gestão da crise sanitária. 

Neste contexto, à semelhança do definido para a Administração Pública, as orientações 

para o sector privado preveem o desfasamento dos horários de trabalho de modo a 

evitar ajuntamentos de pessoas no decurso da realização do trabalho presencial, com 

vista à diluição de aglomerados ou ajuntamentos de pessoas, sobretudo em horas de 

ponta concentradas. 

Por exemplo, estabelece que nas empresas de maior dimensão, o empregador deve or-

ganizar de forma desfasada as horas de entrada e saída dos locais de trabalho. Tudo is-

to com vista à redução do contágio, nesse sentido também indica o recurso ao regime 

de teletrabalho, sempre que a natureza da atividade o permita. 
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Na atual conjuntura o empregador, neste período excecional e transitório, pode alterar os 

horários de trabalho até ao limite máximo de uma hora, não podendo todavia tal altera-

ção causar prejuízo sério ao trabalhador. Note-se que a regra continua a ser, e bem, a es-

tabilidade dos horários. Não podendo efetuar o empregador mais do que uma alteração 

por semana e que tal alteração do horário de trabalho não pode exceder os limites máxi-

mos do período normal de trabalho, nem a alteração da modalidade de trabalho. 

Note-se também que o referido diploma vigora até 31 de Março de 2021 sem prejuízo de 

prorrogação. 

*O Diretor Regional do Trabalho e da Ação Inspetiva, Savino Correia 

ATIVIDADE DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  

- Região Autónoma da Madeira - 

3.º Trimestre de 2020 

 

No terceiro trimestre de 2020 (julho a setembro), a Inspeção do Trabalho da Região Autó-
noma da Madeira, detetou 647 infrações a regras laborais, na sequência da realização de 
1.904 ações inspetivas. 

Foram apresentadas 463 reclamações por trabalhadores e organismos sindicais. 

O maior número de infrações registado teve por origem a inobservância de obrigações re-
tributivas (363), falta de documentação (75), violação de regras de higiene, segurança e sa-
úde no trabalho (57) e organização dos tempos de trabalho (47). 

No período em causa foram instaurados 174 Processos de Contraordenação com aplicação 
de coimas no valor de €190.514, sem prejuízo de inúmeras notificações e recomendações 
que obtiveram dos destinatários observância imediata. 

O setor da hotelaria e similares foi aquele onde se registaram mais autuações (106), sendo 
que o maior número de processos de contraordenação teve por origem a inobservância de 
obrigações salariais (131) e a falta de apresentação de documentos (41).  

No âmbito da sua missão de combate ao trabalho não declarado, à utilização indevida do 
contrato de prestação de serviços e à dissimulação de contratos de trabalho a termo  
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(certo ou incerto), o Serviço inspetivo interveio, em 27 situações de prestação de traba-
lho, tendo procedido à instauração dos respetivos procedimentos legais. 

Comparativamente com o período homólogo de 2019, no 3.º trimestre de 2020 registou
-se um acréscimo de 46% no número de ações inspetivas (de 1.308 para 1.904), o que 
demonstra reforço, proatividade e eficácia na ação da Inspeção do Trabalho. 

Apesar de no contexto da atual pandemia se ter registado um maior número de inter-
venções, nomeadamente, em matérias relacionadas com obrigações retributivas e segu-
rança, higiene e saúde no trabalho, a Inspeção Regional do Trabalho continuará focada 
na sua missão, intervindo em todas as áreas funcionais da sua responsabilidade, não to-
lerando quaisquer abusos ou atropelos à legislação laboral. 

*O Inspetor Regional do Trabalho, Benício Nunes 

                                             Atividade de Inspeção do Trabalho 

  2019 (3ºTrimestre) 2020 (3º Trimestre) VARIAÇÃO 

Ações Inspetivas 1.308 1.904 +46% 

Pedidos de Intervenção/Reclamações 266 463 +74% 

Infrações detetadas 501 647 +29% 

Processos de contraordenação 94 174 +85% 
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Inquérito aos Salários por Profissões - Abril 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 Direção Regional do Traba-
lho 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 Região Autónoma da Madeira. A presente infor-
mação refere-se a abril de 2020.  

Montante ilíquido (antes da dedução de quaisquer descontos) em dinheiro e/ou géneros, pago com cará-
ter 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 motivos que determinem re-
dução na remuneração. Inclui, para além da remuneração de base, os prémios e subsídios regulares e ga-
rantidos ligados às caraterísticas do posto de trabalho (subsídios de função, de turno, de isenção de horá-
rio, por trabalhos penosos, perigosos ou sujos, etc.). No caso do subsídio de alimentação, são sempre con-
siderados 20 dias de trabalho com direito a atribuição do subsídio. 

Os dados referem-se a abril de 2020. A taxa de salário mensal regional para o conjunto das profissões se-
lecionadas e para o total das classes de dimensão das empresas inquiridas situou-se, em abril de 2020, 
nos 972,06 euros. Este valor é inferior em 2,8% ao apurado, no mesmo mês, no Continente cifrou-se em 
1000,01 euros. O montante apurado neste período (abril) na Região é 0,2% inferior face ao período ante-
rior (janeiro 2020). Comparativamente ao período homólogo, aumentou cerca de 2,1%. 

Ao nível das profissões, com exclusão dos Engenheiros e Encarregados, são os Eletricistas de Construções 
e Similares, com 1051,58 euros e os Motoristas de Veículos Pesados de Mercadorias, com 983,49 euros, 
que apresentam taxa de salário mais elevada. Os Serralheiros Civis, com 977,22 euros são os profissionais 
com taxa de salário mais próxima ao total global (972,06 euros).  

Taxa de Salário Mensal 

 

Região Autónoma da Madeira Euros

Profissões

TOTAL 952,24 955,41 962,39 974,28 972,06

Engenheiros de Construção de Edifícios  e de 

Obras de Engenharia 2098,70 2166,53 2036,31 2072,84 1997,95

Encarregado da Construção 1385,16 1367,43 1379,58 1358,96 1307,33

Pedreiro 872,90 879,19 888,02 898,24 904,47

Armador de Ferro 912,68 919,29 930,21 920,21 920,87

Carpinteiro de Limpos e de Toscos 926,96 940,58 949,92 938,58 942,70

Espalhador de Betuminosos 838,36 838,35 838,35 847,83 836,36

Ladrilhador 764,56 870,05 870,05 870,05 870,05

Estucador 874,93 871,70 877,08 928,83 879,63

Canalizador  938,32 944,35 979,16 970,84 940,89

Pintor de Construções 888,80 893,32 900,42 922,68 904,81

Serralheiro Civil 956,45 980,87 961,02 972,19 977,22

Eletricista de Construções e Similares 1059,34 1059,60 1029,61 1052,14 1051,58

Motorista Veículos Pesados de Mercadorias 977,10 976,69 978,86 995,85 983,49

Operador de Máquinas de Escavação,    

Terraplanagem e de Gruas, Guindastes e Similares 903,11 905,51 909,19

Trabalhador Não Qualificado de Engenharia

Civil e da Construção de Edifícios 773,44 772,44 793,21

abril 

2019

julho 

2019

outubro 

2019

janeiro 

2020

812,10 806,62

923,95

abril 

2020

920,36
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*Serviço de Estatística da DRTAI 

Acidentes de Trabalho – Ano 2018 

Já se encontra disponível o documento relativo à divulgação dos principais indicadores resultan-

tes do tratamento estatístico (efetuado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento) dos dados 

constantes das participações sobre acidentes de trabalho remetidas às companhias de seguros 

referentes ao ano de 2018. 

É de salientar que desde 2013, englobam-se também nestes dados os acidentes ocorridos na 

Administração Pública com subscritores da Caixa Geral de Aposentações. 

Nesta análise verifica-se que no ano de 2018 registaram-se um total de 3.545 acidentes de tra-

balho na Região Autónoma da Madeira, havendo ainda a lamentar uma morte. 

Estes dados demonstram todo o esforço realizado em prol da diminuição dos sinistros laborais, 

com uma tendência decrescente e o objetivo definido por todos da redução ao máximo dos nú-

meros de acidentes e óbitos, com a expressa vontade de aproximarmo-nos o mais possível da 

inexistência deste tipo de ocorrências. 

 

Acidentes de Trabalho, por atividade económica -Ano 2018 
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ALIVIAR A CARGA: Campanha «Locais de trabalho saudáveis» 2020-2022 dinamizada 
pela EU-OSHA 

A campanha 2020-2022 «Locais de Trabalho saudáveis: Aliviar a carga, visa sensibili-
zar para as lesões musculosqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT) e para a im-
portância da sua prevenção. Tem como objetivo incentivar empregadores, trabalhadores 
e todos os intervenientes do mundo laboral a trabalharem em conjunto a fim de evitar as 
LMERT. 

Estas lesões são uma das doenças profissionais mais comuns que afetam milhões de 
trabalhadores europeus em todos os setores de atividade, custando aos empregadores 
milhares de milhões de euros. Cerca de três em cada cinco trabalhadores da União Euro-
peia apresentam queixas relativas a LME, de acordo com os dados do sexto inquérito eu-
ropeu sobre as condições de trabalho.  

As LMERT são causa de preocupação devido, não só aos efeitos na saúde dos traba-
lhadores ao nível individual, mas também ao seu impacto nas empresas e nas economias 
nacionais. A ausência do local de trabalho devido a LME corresponde a uma elevada pro-
porção de dias de trabalho perdidos na UE. Além disso, as LME fazem com que as pesso-
as sejam menos produtivas no trabalho, com os indivíduos que sofrem de LME a regista-
rem taxas de «presentismo» (ou seja, vão trabalhar sem estarem em condições) mais ele-
vadas do que os indivíduos sem estes problemas de saúde. 

Dada a sua generalização torna-se premente a necessidade de apostar na sensibili-
zação no que respeita às formas de prevenção. As LME são evitáveis e controláveis, pelo 
que os custos relacionados com as mesmas podem ser reduzidos. Para tal, é fundamental 
adotar uma abordagem integrada, seguindo os princípios de prevenção, e envolvendo 
empregadores e trabalhadores, através de: 

- Avaliação de riscos no local de trabalho – é uma ferramenta importante para uma 
prevenção bem-sucedida e deve incluir a formulação, a avaliação e a aplicação de medi-
das de prevenção e de proteção. Este processo deve ser revisto e atualizado com regula-
ridade. 

 

https://osha.europa.eu/pt/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
https://osha.europa.eu/pt/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe/view
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- Uma combinação de medidas preventivas para eliminar/controlar os riscos – deve 
ser a principal prioridade para qualquer local de trabalho. Uma vez que as LME são provo-
cadas por múltiplos fatores, o mais aconselhável será uma abordagem combinada, que 
abranja, nomeadamente, ações orientadas para o local de trabalho (por exemplo, a ergo-
nomia), a organização do trabalho (por exemplo, permitir pausas), fato-
res psicossociais (por exemplo, permitir que os trabalhadores controlem o ritmo de traba-
lho) e os trabalhadores (por exemplo, proporcionar formação sobre boas posturas). 

- Incentivar a participação dos trabalhadores: os trabalhadores devem participar na 
identificação de riscos em termos de LME e de soluções preventivas para ajudar as empre-
sas a desenvolver políticas abrangentes em matéria de gestão de LME.  

Tendo em conta a elevada prevalência de LMERT faz sentido, numa perspetiva em-
presarial, investir na prevenção evitando a lesão ou a sua ocorrência. Tais medidas de pre-
venção e de intervenção precoce podem reduzir o absentismo, aumentar a produtividade 
e conduzir a poupanças reais para as empresas, bem como para os sistemas de saúde e de 
segurança social nacionais.  

A campanha «Locais de trabalho saudáveis: aliviar a carga» visa proporcionar uma vi-
são de conjunto das causas deste problema persistente, e divulgar informação de qualida-
de sobre esta matéria. Irá fornecer ligações a recursos, de modo a estimular uma aborda-
gem integrada para gerir o problema e oferecer ferramentas e soluções práticas (guias prá-
ticos, materiais audiovisuais, exemplos de boas práticas) que podem ajudar as empresas a 
fazer do combate às LME uma parte integrante da gestão quotidiana da SST. 

Todas estas informações, e muitas mais, estão disponíveis no sítio Web da campanha: 
https://healthy-workplaces.eu/pt 

*Serviço de Segurança e Saúde Ocupacional - A técnica superior, Lídia Andrade 

Edição e Coordenação: Fábio Silva 
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