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Ao longo de 2O2O,a Secretaria Re-
gional de Inclusão Social e Cidada-
nia (SRIC), através da Direcção
Regional do Trabalho e da Acião
Inspectiv4 realizou 9.520 acções
inspectivas. Este valor correspon-
de aum aumento de quase Soo/otê-
lativamente às acções realizâdas
em 2o19 (ó.54o).

O número de irspecções regista-
das ao longo de2O2O é aliás o mais
elevado dos ultimos anos. Recuando
5 anos, é possível verificar que em
2016, a Direcção Regional do Tlaba-
lho e da Acção Inspectiva @RTAI)
realizou de 8.59ó acções. Em 2Ol7
toram 6.ó36, 6.800 em 2O18 e at já
referidas ó.54O em 2019.

Para este aumento poderão ter
conribuído as dúvidas e situacões
surgidas na sequênciados efeitos da
pandemia por COVID-I9. Aliás, e
como o DIARIO noticiou em Julho
de 2O2O, a DRTAI já referia que a
partir da segunda quinzena do mês
de Março do ano passadoj' registou-
se um maior número de interven-
ções suscitadas pelo actual conteurto
de pandemia da COVID-l9, nomea-
damente, em matéria de obrigações
retributivas, segurançq higlerie e
saúde no eabalho (SHST), marca-

1.488 para 2.528), sem prejuízo da
resposta pronta e eficaz em todas as
situações objecto de reclamação ou
pedido de intervenção.

'A acção pró-activa desenvolveu-
se, sobretudq nos sectores do co-
mércio e construção ciü\ abrangeu
632 locais de trabalho e a sittração de
2.528 trabalhadores e visou assegu-
rar o cumprimento dalei e do esti-
pulado nos Contratos Colectivos de
Trabalho", acrescenta.

A SRIC salienta que esta actiüda-
de continuará a ser desenvolüda
durante 2O21, sendo que,já durante
o corrente mês de Janeirq estão
programadas visitas inspectivas por
iniciativa do serviço a 5ó locais de
trabalho.

MabSqôde intracções
rcgistadas
As informações disponibilizadas ao
DIARIO revelam ainda que no âm-
bito das mais de 9 mil acções realiza-
das em 2O2O pela URTAI, foram de-
tectadas 2.891 infracções a regras la-
borais, um valor que é também su-
perior ao registado em 2019, quando
foram registadas 2,6A infrãcções.
Ou sej4 no ano passado houvé um
aumentode8o/".

O maior número de infracções
registado teve por origem, nomea-
damente, a inobservância de obri-
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gações retributivas (1.250), falta de
documentação (462), segurança,
higiene e saúde no trabalho (315) e
organização dos tempos de traba-
lho (2ss).

Quaee um milhão de euroe em
colmc
A par e passo com o aumento nas
acções inspectivas realizadas e in-
fracções detectadas, registou-se
também um acréscimo de ó0% no
total de processos de contra-orde-
nação instaurados: de 424 em 2O19
para678em2O2O.

Estes processos resultaram na
aplicação de coimas no valor de
99ó.814 euros, sem prejuízo de inú-
meras notificações e recomenda-
ções que obtineram dos destinatá-
rios observância imediata

De acordo com os dados disponi-
bilizados, no ano passado o sector
da hotelaria e similares foi aquele
onde se registaram mais autuações
(azz), seguido do comércio (63),
sendo que o maior número de pro-
cessos de contra-ordenação teve
por origem a inobservância de obri-
gações salariais (a52) e a falta de
apresentação de documentos (f95).

A título de curiosidadg refira-se
que, embora tenham sido instaura-
dos mais processos em 2O20 relati-
vamente ao ano anterior, ovalordas

coimas aplicadas foi inferior: em
2Of9 tiúam sido cerca de 1,6ó mi-
lhõesdeeuros.

DRÍA| eontinuaatentaà
construçlbcMl
De acordo com a SRIC, a acção da
DRTAI no domínio da seguranç4
higiene e saúde no trabalho conti-
nua a ser desenvolüd4 com maior
incidênci4 no sector da construção,
através de intenrenções permanen-
tes de controlo das condições de se-
gurança existentes nas obras.

Neste âmbitq salient4 em2O2O,
foram realizadas visitas inspectivas
a 142 obras de constrrção ciül, onde
prestavarn trabalho LO58 trabalha-
dores, tendo sido detectadas 235 in-
fracções.

No decurso de 2O2Q verificou-se
um acidente de trabalho mortal
ocorrido no sector daconstrução.

Reguladzada a situação de t53
trabalhadorco
No âmbito da sua missão de comba-
te ao trabalho não declaradq àutili-
zação indeüdado contrato de pres-
tação de serviços e à dissimulação
de contratos de trabalho a termo
(certo ou incerto), não obstante nes-
tas matérias ter harido 44 reclama-
ções, a SRIC revela ainda que a Ins-
pecção do Trabalho interveiq por
sua iniciativa, em 119 situações de

prestação de rabalhq tendo
sido possível, através da sua ac-

tauração dos procedi-
mentoslegais.

de

-

ção e alteração dos períodos
férias, dispensa verbal d9
nabalhadores e emissão de
declaração para efeitos de "

candidatura ao subsídio de
desemprego".

Ainda de acordo com os
dados facultados ao Dú-
RIO pela SRIC, das 9.52O
acções inspectivas realiza-
das em 2Q2O,2.528 foratrr
desencadeadas por iniciati-
va do serviço de Inspecção
do Tlabalho e as restantes
ó.992 üsaram a satisfação
de 1.748 reclamações ap"re-
sentadas por trabalhadores
e organismos sindicais. Re-
fira-se qug relativamente a
2019, houve um aumento
de 38o/o nas reclama-
ções/pedidos de interven-
ção recebidas pela DRTAI
(de 1263 para 1.748).

Também comparativa-
mente com o ano de 2019,
em 2O2O, registou-se um
acréscimo de 7O7" no nú-
mero de acções inspectivas
de iniciativa realizadas (de
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