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NOTA PRÉVIA

A

s estatísticas de inspeção do trabalho desempenham um papel importante no apoio aos governos,
aos ministérios do trabalho e às inspeções do trabalho, no desenvolvimento de políticas, sistemas,
programas e estratégias nacionais para a inspeção do trabalho. As estatísticas de inspeção do
trabalho permitem aos governos observar as tendências nos mercados de trabalho e analisar melhor as
questões relativas à conformidade com as normas neste domínio.
Apesar destas importantes contribuições, as conclusões do Relatório de 2011 sobre Administração e
Inspeção do Trabalho, discutidos na 100.ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, evidenciaram
uma grande disparidade e inconsistências na compilação de estatísticas de inspeção do trabalho pelos
Estados membros. O relatório concluiu que a recolha, compilação, análise e utilização de dados sobre a
inspeção do trabalho variam consideravelmente de um país para outro, muitas vezes devido a diferenças
na alocação de recursos, aos sistemas de recolha de dados e aos termos e definições utilizados.
O relatório recomendava a utilização de uma metodologia comum para a recolha e compilação de dados
sobre a inspeção do trabalho, a fim de melhorar a consistência das estatísticas de inspeção do trabalho
fornecidas pelos Estados-membros nos seus relatórios anuais conforme exigido pela Convenção (N.º 81)
sobre a Inspeção do Trabalho, 1947 e a Convenção (N.º 129) sobre a Inspeção do Trabalho (agricultura),
1969. O Plano de Ação desenvolvido para implementar as conclusões do relatório apelava ao Bureau
para realizar um estudo aprofundado das metodologias de recolha e compilação de dados de inspeção
do trabalho.
O estudo explorou metodologias possíveis e identificou uma metodologia piloto a experimentar em seis
países, Costa Rica, Moldávia, Omã, África do Sul, Sri Lanka e Ucrânia. Com base neste estudo piloto,
o Bureau identificou uma metodologia que prevê a utilização de termos, definições e procedimentos
comuns para a recolha e compilação de dados de inspeção do trabalho. Também incorpora várias recomendações adicionais para promover o objetivo de harmonizar as estatísticas da inspeção do trabalho.
Este guia destina-se a ajudar os governos na implementação desta metodologia. Esta assistência
destina-se não só a permitir o desenvolvimento e o reforço das estatísticas da inspeção do trabalho,
mas também a facilitar uma maior cooperação e colaboração entre as inspeções nacionais do trabalho,
outras instituições governamentais e todas as partes interessadas.

Ms Nancy J. Leppink
Responsável pelo
Serviço de Administração do Trabalho,
Inspeção do Trabalho e
Segurança e Saúde no Trabalho (LABADMIN/OSH)
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1 Introdução

1.1. A RELEVÂNCIA DAS ESTATÍSTICAS DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
A principal função de um sistema nacional de inspeção do trabalho consiste na aplicação da
legislação do trabalho, fornecer conselhos técnicos aos empregadores e aos trabalhadores sobre
como cumprir com as leis e regulamentos aplicáveis e apoiar os órgãos legislativos adequados a
identificar lacunas e debilidades do quadro jurídico.1
O mundo do trabalho é uma realidade complexa e multifacetada, à qual se aplica um sistema
regulamentar cada vez mais complexo. A diversidade de empresas, trabalhadores, características das
relações de trabalho, modelos de gestão e um mercado de trabalho predominantemente dominado
por cadeias globais de contratação, uma miríade de pequenas e micro empresas e tecnologias em
constante evolução, exigem da parte dos sistemas de administração do trabalho cada vez mais
esforços para acompanhar o ritmo da evolução constante e rápida. A crescente pressão para a
responsabilização e para produzir mais com menos, exige dos governos a definição de políticas,
conceção de estratégias, planos de atividades e avaliação de resultados com base em estatísticas
precisas e fiáveis. Os dados recolhidos através de visitas inspetivas em relação a trabalhadores por
conta de outrem e as suas condições de trabalho são da máxima relevância para os ministérios
do trabalho e todos os intervenientes no âmbito do sistema de administração do trabalho, dado o
acesso privilegiado dos inspetores do trabalho aos locais de trabalho, o que permite obter informações atualizadas de forma regular e pode ajudar as instituições públicas, os parceiros sociais
e investigadores a apoiarem-se em conhecimentos relevantes em função das suas necessidades.
Por exemplo, a análise das estatísticas publicadas sobre acidentes de trabalho, doenças e lesões
profissionais torna possível estudar as tendências dos acidentes mortais e não mortais durante
um determinado período de tempo, fornecendo aos governos dados para a conceção de políticas
nacionais e programas de segurança e saúde no trabalho. As informações recolhidas através de
visitas inspetivas sobre o trabalho não declarado e trabalho infantil podem ajudar os governos a
compreender melhor estes fenómenos e, portanto, a definir respostas nacionais.
A nível da empresa, as estatísticas podem fornecer recursos poderosos para as inspeções de trabalho
compreenderem adequadamente o ambiente onde intervêm, e as necessidades dos trabalhadores e
empregadores. Com base em informações precisas e atualizadas, as inspeções do trabalho podem
projetar cenários para antecipar as mudanças, preparar abordagens às tendências observadas, definir
opções estratégicas e enfrentar os desafios com os melhores modelos metodológicos. Além disso,
os modelos nos setores económicos, regiões e empresas podem ser identificados fornecendo informações úteis para mapear riscos, reduzir as incertezas e aumentar as probabilidades de sucesso.

1

Artigo 3.º da Convenção (N.º 81) sobre a inspeção do trabalho, 1947, disponível em: http://www.ilo.org/public/portugue/
region/eurpro/lisbon/pdf/conv_81.pdf
1

As estatísticas de inspeção do trabalho permitem também analisar em que medida as normas
internacionais do trabalho são implementadas num determinado país, quando o sistema de inspeção
do trabalho regista e compila as variáveis necessárias. Por exemplo, uma análise dos relatórios
anuais da inspeção do trabalho enviados pelos governos para a OIT reflete em que medida os países
aplicam o artigo 8.º da Convenção (N.º 81) sobre a Inspeção do Trabalho, 1947, que prevê tanto
a contratação de homens como de mulheres para o pessoal de inspeção. Em muitos países, as
inspeções do trabalho são também uma poderosa fonte de informação para os governos, ao enviar
à OIT relatórios sobre a implementação das convenções acerca do trabalho infantil, segurança e
saúde no trabalho, salários, horários de trabalho e muitas outras questões.

1.2. A NATUREZA DO PROBLEMA
As inspeções de trabalho nem sempre têm consciência da riqueza fornecida pelos dados estatísticos
ou nem sempre estão qualificadas para recolhê-los ou analisá-los. A utilização de estatísticas de
inspeção do trabalho e a forma sobre a forma como esses dados são interpretados também é
bastante diferente de um país para outro. Em alguns países, as inspeções do trabalho não podem
desenhar as suas estratégias com base em dados estatísticos devido à insuficiência de recursos,
especialmente sistemas de registo modernos e atualizados. Noutros casos, estes sistemas exigem
conhecimentos adequados para desenhar e testar as hipóteses, mas as instituições que têm esse
conhecimento não são cooperativas devido à natureza das informações (por exemplo, segredo de
processos industriais e comerciais; dados confidenciais protegidos). Em alguns países, sistemas
avançados fornecem dados abrangentes partilhados entre organismos públicos sobre o número de
empresas, trabalhadores e condições de trabalho (por exemplo, a Bélgica, Emiratos Árabes Unidos,
Espanha e Holanda), mas noutros, é difícil até mesmo obter os nomes e endereços das empresas.
Quando as inspeções do trabalho dispõem de conhecimentos especializados e de estatísticas, as
suas experiências na recolha, organização, análise, interpretação, utilização e apresentação destes
dados podem variar bastante segundo as circunstâncias, tais como: tipo do sistema implementado
(uma única inspeção do trabalho, duas ou várias inspeções, inspeções dependente do mesmo ou
de diferentes ministérios, sistema centralizado ou descentralizado2), requisitos legais para o acesso
aos dados privados e a sofisticação do software utilizado para o registo dos dados sobre as visitas
inspetivas e os procedimentos.
Além disso, os governos seguem orientações diferentes no desenvolvimento dos seus relatórios de
estatísticas de inspeção do trabalho, criando discrepâncias na informação disponível. Em relação às
visitas inspetivas, por exemplo, alguns governos não possuem os meios para fornecer informações
precisas e suficientes, e outros, com os recursos disponíveis, não consideram necessariamente que
as estatísticas de inspeção do trabalho são uma prioridade.
A análise das estatísticas reportadas por diferentes países revela diferenças conceptuais sobre a
definição do que é uma visita inspetiva, sobre um acidente de trabalho ou uma doença profissional.
Alguns países não fazem distinção entre o número de visitas realizadas e o número de atividades
de inspeção. Os conceitos de "inspeção" e "visitas" podem ter diferentes significados. Na Holanda,
por exemplo, um processo de inspeção é definido como a totalidade de atividades e ações de acompanhamento, tais como a realização de verificações repetidas e a implementação dos instrumentos
de aplicação da lei, que fazem parte de uma inspeção que foi realizada ou um inquérito ligado a
uma empresa específica, enquanto em países da América Central, não há uma diferença conceptual
entre a visita e inspeção, sendo estes termos utilizados como sinónimos.
A própria noção de "visita inspetiva" difere de um país para o outro para fins estatísticos. Certos
países consideram apenas a primeira visita, outros também consideram visitas de acompanhamento;

2

2

Nos Estados federais, como a Austrália e a Alemanha, pode ser particularmente difícil encontrar estatísticas consolidadas
sobre a inspeção do trabalho devido à natureza federal da sua administração, o que traz certas desvantagens ao fazer um
agregado nacional como consequência das especificidades e disposições inerentes a cada uma das regiões ou Estado.

outros contam como visitas diferentes a mesma deslocação em casos em que o inspetor examina
assuntos diferentes, ou mais do que uma empresa no mesmo local de trabalho. Em muitos situações,
não há nenhuma especificação do tipo de visita (primeira visita, visita de acompanhamento e outras).
No que se refere à variável de classificação "unidade económica", alguns países não fazem distinção
entre empresas e estabelecimentos, ou entre indústrias e locais de trabalho.
A maioria dos registos de visitas não fornecem informações sobre a natureza, a duração e os
resultados das mesmas. Isto tem sido observado em relatórios feitos pelos governos da Colômbia,
Estónia e Polónia. Na América do Sul, só o Brasil e a Argentina apresentaram dados completos para
o número de visitas realizadas. Não há muitos países a fornecerem estatísticas sobre o número de
visitas nos últimos dois ou mais anos. Países como a Arménia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro
e Noruega fornecem estatísticas sobre inspeções referindo-se apenas a um determinado ano. Isso
cria dificuldades em estimar as tendências gerais quando se estuda essa variável.
Em relação ao número de inspetores, a maioria dos países europeus produzem estatísticas (por
exemplo: Albânia, Arménia, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Hungria,
Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Roménia e Ucrânia). No entanto, dos dados
relativos a 2010, apenas nove países distinguem entre inspetores femininos e masculinos, fornecendo informações sobre como o artigo 8.º da Convenção (N.º 81) é implementado pelos governos.
O uso de diferentes noções dificulta a realização de comparações internacionais. Por exemplo, alguns
países informam o seu número de inspetores em equivalências a tempo inteiro (ETI), consistindo
no número total de horas dividido pelo tempo médio de trabalho anual em emprego a tempo inteiro
no território económico. Embora esse método pudesse melhorar a comparação de dados, não é
utilizável na prática porque muito poucos países agregam a informação desta forma.
A nível nacional, alguns documentos, relatórios e sitios web podem publicar diferentes estatísticas
e informações sobre os mesmos temas e períodos, devido ao uso de métodos não-normalizados
de recolha de dados não-normalizados, conceitos, definições e classificações ou erros humanos
ou técnicos.
Além disso, como todos os sistemas de registos administrativos, as estatísticas de inspeção do
trabalho precisam ser constantemente atualizadas, o que significa que o quadro conceptual tem
de garantir que os métodos e as informações são bem desenhados e implementados de forma
consistente no futuro.
As séries de dados estatísticos recolhidos e produzidos pelos serviços de inspeção do trabalho
diferem em muitos aspetos de um país para o outro. A falta de consenso sobre a definição de
indicadores para fins estatísticos, sistemas de classificação e termos específicos torna qualquer
harmonização muito difícil e pode levar a erros sistemáticos ao usar as informações. Existe ainda
uma necessidade de obter dados quantitativos úteis para desenvolver abordagens comparativas
significativas entre regiões e países e análises de séries cronológicas para analisar as alterações
nas variáveis que são relevantes para a inspeção do trabalho. Para desenvolver estudos abrangentes
e comparáveis entre regiões e países a informação deve ser baseada em conceitos, definições,
classificações e indicadores comuns.
Neste momento, não há nenhuma metodologia padrão aplicável às estatísticas de inspeção do
trabalho a nível internacional. As informações disponíveis sobre a inspeção do trabalho da maioria
dos países são retiradas de registos administrativos que aplicam um método para produzir as suas
estatísticas de inspeção do trabalho definidos a nível nacional. Os ministérios, os serviços de
inspeção do trabalho ou órgãos do governo responsáveis pela recolha, compilação ou publicação
de tais informações têm os seus próprios requisitos e critérios, dificultando, assim, o estudo das
tendências nos diferentes países, as comparações entre eles e a interpretação exata de números.

3

Os países que ratificaram as Convenções n.ºs 81 e 129 comprometeram-se a apresentar um relatório
anual à OIT sobre as medidas tomadas para implementar estas normas. As Recomendações 3 que
acompanham estas Convenções interpretam as informações mínimas a incluir nos relatórios anuais:
■

leis e regulamentos pertinentes às atividades do serviço de inspeção;

■

funcionários dos serviços da inspeção do trabalho, desagregados por categoria e sexo, e
distribuição geográfica;

■

estatísticas dos locais de trabalho sujeitos a inspeção e respetivo número de trabalhadores,
mencionando o número médio de pessoas empregadas em cada ano e a indicação da
classificação por sexo, com especial referência para os trabalhadores jovens e crianças;

■

número de locais de trabalho visitados, número de pessoas aí empregadas e número de
visitas de inspeção diurnas e noturnas, e o número de locais de trabalho visitados mais de
uma vez por ano;

■

infrações e sanções impostas, incluindo o número de infrações relatadas às autoridades
competentes e pormenores sobre as sanções impostas;

■

acidentes de trabalho, incluindo o número de acidentes notificados por indústria e profissão
segundo a causa e a gravidade;

■

doenças profissionais declaradas por indústria, profissão e causas.

A falta de estatísticas comparáveis foi reconhecido como um problema já em 1996, quando o
Comité de Peritos sobre a aplicação das Convenções e Recomendações (CEACR) assinalou que os
relatórios anuais nacionais nem sempre fornecem informações sobre acidentes de trabalho e doenças
profissionais e chamando a atenção para a aplicação da Recomendação da OIT sobre o assunto.4 Em
2006, quando a OIT realizou o Inquérito Geral sobre a Inspeção do Trabalho, a Comissão advertiu
que "embora informações sobre o número de inspetores do trabalho ou pessoal de inspeção sejam
enviadas regularmente para a OIT, são no entanto difíceis de avaliar tendo em conta as disposições
pertinentes das Convenções (...)". Os vários nomes para os recursos humanos da inspeção, referidos
pelos instrumentos torna muito difícil fazer qualquer comparação”.5 Novamente em 2010,6 o Comité
lamentou a falta de estatísticas sobre o número de estabelecimentos sob o controle dos serviços
de inspeção do trabalho. Foi mencionado na mesma ocasião que a ausência de tais dados é um
sério obstáculo para avaliar a taxa de cobertura dos serviços de inspeção em relação ao mandato
definido na legislação nacional. O Comité solicitou aos governos para fazer esforços a fim de criar
ou melhorar um sistema de registo de todas as unidades económicas abrangidas pela inspeção do
trabalho. Também foi recomendado o intercâmbio de estatísticas através da cooperação com outras
instituições, como as autoridades fiscais, a segurança social, a polícia, as autoridades judiciais e
as organizações profissionais.
O relatório da OIT de 2011 sobre a Administração e Inspeção do Trabalho, discutido na 100.ª
sessão da Conferência Internacional do Trabalho, indica que "a disparidade de conceitos, critérios
e parâmetros na conceção dos registos administrativos, assim como a ausência de uniformidade
nas fontes selecionadas e a falta de dados ou a incoerência na compilação de dados, tornam difícil
produzir uma análise comparativa dos dados entre países e entre regiões ou identificar tendências
significativas ou rácios baseados nas informações e registos disponíveis”.7

4
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Artigo 9.º da Recomendação (N.º81) sobre a Inspeção do Trabalho, 1947 (N.º 81) está disponível em http://www.ilo.org/
dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312419 e o artigo 13.º da Recomendação
(N.º 133) sobre a Inspeção do Trabalho (Agricultura) 1969 está disponível em http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=
1000:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312471

4

Recording and notification of occupational accidents and diseases. An ILO code of practice. Geneva, International Labour
Office, 1996. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf

5

ILO: General Survey, 2006, para. 194. http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(2006)1B.pdf

6

Ver NORMLEX: General observation (CEACR) ILC, 99th session, June 2010.

7

Report V, Labour Administration and Labour Inspection, ILC, 100th Session, June 2011, para. 331. http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_153918.pdf

Este apelo para a harmonização das estatísticas de inspeção do trabalho não só sublinha a necessidade de desenvolver e reforçar as estatísticas de inspeção do trabalho mas também aponta
claramente para a importância da colaboração entre as mesmas autoridades de inspeção do trabalho
e serviços de estatísticas, a fim de aumentar a capacidade dos países para produzir indicadores
relevantes de inspeção de trabalho relevantes.
Na verdade, muitos países não fornecem estatísticas de inspeção do trabalho relevantes para análise
e não dispõem de meios para descrever estatisticamente as condições do sistema de inspeção do
trabalho. Exemplos disso incluem vários países em desenvolvimento em África, Caribe e Europa de
Leste, onde os governos não recolhem a informação estatística necessária para elaborar o relatório
sobre a aplicação das Convenções nº.s 81 e 129. Os governos também têm parâmetros diferentes
para preparar os seus relatórios da inspeção do trabalho, criando uma assimetria entre os países
que compilam mais dados e números e os que recolhem menos.
As discrepâncias entre a informação publicada por diferentes instituições nacionais deviam ser
consideradas. Isto acontece com frequência devido ao uso de métodos e conceitos não-uniformes.
Muitas vezes, é explicado como se chega aos números. Os repositórios de informação não são
atualizados numa base regular, tornando as tendências nacionais difíceis de definir e as comparações
internacionais ambíguas. Muitos países em África não recolhem as informações adequadas em
relação a tópicos, tais como locais de trabalho inspecionados, sanções impostas, número de lesões
e doenças profissionais (por exemplo, a Argélia, Etiópia, o Gana, a Guiné, o Quénia, a Tanzânia e o
Uganda). Em alguns países da América Central, as informações estão disponíveis sobre infrações
à legislação do trabalho (República Dominicana, Guatemala e Nicarágua), enquanto noutros países
da mesma região só está disponível informação mais limitada.
Em conclusão, como os governos utilizam diferentes metodologias no desenvolvimento das suas
informações e estatísticas em matéria de inspeção do trabalho em aplicação das Convenções nº. s 81
e 129 da OIT, há uma discrepância na avaliação dos resultados disponíveis, uma vez que alguns
países mais do que outros fazem um esforço ou têm a capacidade para recolher e divulgar as
estatísticas. Quando se trata de definir o âmbito das variáveis que são relevantes para a recolha
de estatísticas de inspeção do trabalho, há diferenças concetuais entre as fontes disponíveis. Isto
dificulta a harmonização e pode levar a interpretações erradas quando se usam essas informações.
Além disso, devido ao uso de métodos de recolha de dados não normalizados e a diferenças
concetuais, os órgãos públicos podem publicar séries diferentes de dados estatísticos que não são
compatíveis entre si.
A este respeito, há ainda muito a explorar e a desenvolver em matéria de estatísticas de inspeção
do trabalho:
■

Deve ser realizada uma harmonização e normalização dos conceitos a fim de ajudar os
países a produzir e interpretar as estatísticas. A utilização de conceitos, unidades e terminologia comuns, levará a processos de tomada de decisão mais eficazes e à obtenção de
resultados mais precisos.

■

O estabelecimento e a implementação de uma metodologia aceite para as estatísticas de
inspeção do trabalho é vital. Determinar um percurso metodológico coerente sobre este
tema ajudará a considerar a inspeção do trabalho como um assunto mais sistemático e
rigoroso.

■

A melhoria das estatísticas da atividade da área inspetiva nacional daria aos governos e
aos parceiros sociais um melhor conhecimento das condições de trabalho, abordagens
possíveis para as melhorar e, nessa medida, sobre o cumprimento da legislação laboral.

■

O uso de uma série comum de indicadores e um sistema de classificação para todos os
indicadores de inspeção facilitaria a análise nacional e tornaria possível avaliar melhor as
necessidades efetivas e o impacto da inspeção do trabalho em cada país e regiões.
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■

Um sistema harmonizado de estatísticas da ação de inspeção também apoiaria os governos
no cumprimento em matéria dos seus deveres de informação para com a OIT no que respeita a aplicação das convenções n.º s 81 e 129 ratificadas, cobrindo todas as informações
relevantes.

■

O sistema de inspeção do trabalho é um importante meio para alcançar a justiça na dimensão de género no local de trabalho e a proteção de todos os trabalhadores e trabalhadoras
graças ao respeito da legislação laboral nacional. As estatísticas de inspeção do trabalho
e os indicadores simplesmente desagregados por sexo são insuficientes para permitir uma
análise de género adequada às necessidades em matéria de políticas. É relevante compilar
estatísticas, por exemplo, sobre o número de inspetores e inspetoras por país e por ano,
conforme estabelecido em cada uma das Convenções n.º s 81 e 129. Tais indicadores
facilitariam comparações dentro e entre países e permitiriam a identificação de alterações
ao longo do tempo em relação a alguns aspetos da igualdade de género.

1.3. RESPOSTA DA OIT
Como anteriormente mencionado, a ausência de estatísticas de inspeção do trabalho harmonizadas
foi observada no relatório geral sobre a administração do trabalho e inspeção, examinado na 100ª
sessão da Conferência Internacional do Trabalho, em junho de 2011. O relatório indicou que uma
metodologia comum para a compilação de dados sobre a inspeção do trabalho "permitiria uma troca
significativa de informações, que é um instrumento essencial no planeamento, na programação e
na avaliação das atividades de inspeção”.8
A seguir à CIT foi aprovado pelo Conselhor de Administração (CA) da Organização Internacional do
Trabalho na sua 312ª sessão, em novembro de 2011, um plano de ação sobre o seguimento das
conclusões sobre a administração do trabalho e de inspeção do Trabalho. Este plano de ação apelava
ao Bureau levar a cabo um estudo aprofundado, com o objetivo de propor o desenvolvimento de
uma metodologia estatística eficaz.
Em resposta a esse apelo, foi estabelecido um projeto abrangendo seis países9 para identificar
fontes de informação utilizadas para a produção de estatísticas de inspeção do trabalho, fazer um
inventário dos conceitos e definições,10 variáveis, sistemas de classificação e sistemas de codificação
e fornecer recomendações para a harmonização das estatísticas de inspeção do trabalho, nos países
piloto selecionados. Foram organizadas seminários nacionais tripartidos de validação, para discutir
como, e até que ponto sistemas de dados existentes, poderiam ser adaptados a uma metodologia
harmonizada.
Após o teste de uma metodologia experimental, as experiências nos países piloto foram analisadas,
sistematizando as estatísticas disponíveis para cada país, identificando as lacunas e necessidades
de coordenação para produzir um estudo comparativo sobre a qual se poderia desenvolver um
conjunto de indicadores estatísticos de base de inspeção do trabalho para desenvolver, implementar,
acompanhar e avaliar o sistema nacional de inspeção do trabalho. Foi concebido um modelo com
um número mínimo de tabelas que as inspeções do trabalho deveriam produzir em cada país.
Os indicadores foram divididos em indicadores de contexto, indicadores de recursos, indicadores
do trabalho realizado e indicadores de eficácia e qualidade.
A segunda parte desta publicação fornece os principais resultados e conclusões deste projeto e
apresenta uma proposta de metodologia para a harmonização de estatísticas sobre inspeção do
trabalho.

6

8

Report V, Labour Administration and Labour Inspection, Cit, para. 332.

9

Costa Rica, Moldávia, África do Sul, Sri Lanka, Omã e Ucrânia. A escolha dos países foi feita de acordo com os resultados
priritários por país para o Programa e Orçamento de 2012/2013, Objetivo 11, indicador 11.2.
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Estes conceitos incluem, entre muitas outras, as seguintes noções: inspetor do trabalho, unidade económica, população
empregada sujeita ao controlo da inspeção do trabalho, ação inspetiva, acidente de trabalho, lesão e doença profissional.

2 Metodologia proposta

para a recolha e
harmonização de
estatísticas de
inspeção do trabalho,
com base nos resultados
da experiência em seis
países-piloto

Tal como referido na primeira parte, o objetivo deste estudo era duplo: i) desenvolver um conjunto
de indicadores que permitissem aos países avaliar, numa base comparável, o desempenho e a
eficiência dos seus sistemas de inspeção do trabalho a fim de identificar áreas suscetíveis de melhoria; e ii) avaliar a atual capacidade de produção de dados dos serviços de inspeção do trabalho
para explorar as estatísticas obtidas por forma a disponibilizar ao público e a todas as instituições
relevantes, estatísticas fidedignas que não pudessem ser recolhidas de outras fontes. Nas secções
a seguir, as conclusões são consolidadas a partir das experiências nacionais, realizadas para um
conjunto coerente e abrangente de indicadores. Propõe-se uma metodologia correspondente que
permitirá a países com dispositivos diversos de inspeção do trabalho, produzir uma série coerente
de estatísticas de inspeção do trabalho.

2.1. OBJETIVOS
A conceção de uma metodologia normalizada para a recolha e tratamento de estatísticas de inspeção do trabalho tem como objetivo proporcionar aos países um conjunto mínimo de indicadores
e medidas que irá ajudá-los a avaliar o seu sistema de inspeção do trabalho. Tentar quantificar
ou medir a qualidade de um dado sistema é uma tarefa muito difícil e desafiadora. No entanto, o
estabelecimento de um sistema coerente de indicadores estatísticos sobre inspeção do trabalho
representa um grande passo nesse sentido. Esta proposta de metodologia estatística destina-se, as-
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sim, a ajudar os países a avaliar o seu sistema de inspeção do trabalho, o seu desempenho, eficácia
e eficiência, bem como os progressos efetuados ao longo do tempo. As estatísticas aparecem aqui
como um instrumento: a produção, o acompanhamento e a análise de dados atualizados, válidos,
credíveis a partir de registos de inspeção do trabalho deveriam contribuir para o desenvolvimento de
sistemas eficazes de inspeção do trabalho e respetivas funções. As estatísticas produzidas deveriam
ser interpretadas a fim de identificar as principais áreas que precisam ser melhoradas ou que exigem
mais esforços e as atividades que parecem já estar a funcionar efetivamente.
Numa perspetiva mais geral, o objetivo global deste estudo é projetar uma metodologia que ajudará
os países a explorar a riqueza estatística dos seus registos administrativos, muitas vezes subutilizados como fonte de estatísticas e mais especificamente os seus registos de inspeção do trabalho.
Os sistemas de inspeção do trabalho estão numa posição privilegiada para recolher dados valiosos
sobre inúmeros temas relacionados com o mercado de trabalho, tais como acidentes de trabalho,
lesões e doenças profissionais, proteção social, trabalho não declarado, trabalho infantil, trabalho
forçado, proteção na parentalidade, questões de discriminação e também quando esteja sob a
responsabilidade da inspeção do trabalho, relações industriais, sindicalização, negociação coletiva,
etc. Na verdade, alguns destes tópicos podem não ser facilmente recolhidos ou medidos pelas fontes
estatísticas mais tradicionais, tais como inquéritos às famílias ou inquéritos às empresas, destacando ainda mais a importância dos registos de inspeção do trabalho para a produção estatística.
Os registos de inspeção do trabalho contêm as informações obtidas como parte das funções de
inspeção do trabalho e relacionam-se com eventos (acidentes de trabalho, falta de pagamento de
prestações relacionadas com o salário, etc.) ou unidades físicas e suas características (tais como
empresas sujeitas aos controlos da inspeção, a sua dimensão e respetivo setor de atividade, os
requerentes, o seu sexo e tipo de infração declarada, etc.). A utilização destes registos como base
para as estatísticas de inspeção do trabalho deixa de exigir a recolha doutros dados (como no caso
dos inquéritos) e em princípio, os mesmos proporcionam uma cobertura completa de unidades
económicas responsáveis para a preparação de tabulações. A questão das diferenças entre as
definições conceptuais pretendidas e as variáveis e definições efetivamente registadas deve ser
levada em consideração.
Em países onde o sistema estatístico nacional não está muito desenvolvido e não há nenhuma
instituição ou inquéritos regularmente estabelecidos para recolher informações de base relativas às
estatísticas do trabalho, os registos administrativos mantidos pelos serviços de inspeção do trabalho
representam uma valiosa fonte de informações. Para esses países, este estudo e a metodologia
proposta aparece como uma oportunidade de recolher através dos registos da inspeção do trabalho
algumas estatísticas de base ainda não disponíveis ou só disponíveis por esta via.
Por todas as razões acima descritas, uma metodologia harmonizada de estatísticas ajuda a reforçar
e melhorar cada sistema nacional de inspeção do trabalho, apresentando ainda a vantagem adicional
de favorecer a comparabilidade internacional. Atualmente, as estatísticas de inspeção do trabalho
são dificilmente comparáveis entre países, devido ao uso de diferentes conceitos, definições, classificações, unidades de desagregação, instrumentos de recolha de dados e procedimentos, etc. As
estatísticas produzidas pelos países que aplicassem uma metodologia adequada que seguisse as
mesmas diretrizes (apresentadas neste relatório) ajudaria os países e proporcionaria uma base mais
apropriada para comparação internacional.

2.2. CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Um dos principais obstáculos ao desenvolvimento de estatísticas de inspeção do trabalho coerentes
e homogéneas entre países e para as comparações internacionais é o uso de diferentes conceitos,
definições e elementos de interesse, em grande parte devido à falta de definições claramente
estabelecidas ou acordadas a nível internacional. Com base nas diferentes práticas nos seis países
piloto, bem como na experiência metodológica da OIT neste domínio, apresentam-se a seguir os
principais conceitos relevantes no caso das estatísticas de inspeção do trabalho, com as suas
definições, bem como as principais unidades e classificações que deveriam ser aplicadas a fim de
descreverem adequadamente os sistemas através de estatísticas.
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Primeiras Visitas

Visitas inspetivas

Ações Inspetivas

Ações
Inspetivas
Proativas
(planeadas
regularmente)

Visitas de
acompanhamento
Outras

Serviços preventivos/consultivos
Análise documental

Outras
Primeiras Visitas

Visitas inspetivas
Ações
Inspetivas
Reativas
(em resposta a
uma denúncia
formal ou
relatório)

Visitas de
acompanhamento
Outras

Serviços preventivos/consultivos
Análise documental

Outras

2.2.1. PRINCIPAIS CONCEITOS
a. Unidades Económicas: Todos os locais físicos onde as atividades de produção são realizadas
(seja formal ou informal) produzindo bens e/ou serviços para venda no mercado ou bens
para consumo próprio (locais de trabalho, fábricas, empresas ou explorações agrícolas,
instalações, estabelecimentos, empresas, casas particulares, etc.).
b. Unidades Económicas sujeitas ao controlo da inspeção do trabalho: Unidades económicas
sujeitas a inspeção, de acordo com a legislação nacional.
c. População empregada: A população empregada refere-se ao número de empregos oficial
publicado pelo país. Este pode ser baseado na definição internacional atual (a partir da
resolução aprovada pela 19.ª Conferência Internacional de Estaticistas do Trabalho,11 que
estabelece que a população empregada inclui todas as pessoas em idade ativa que, durante
um curto período de referência, estiveram envolvidas em qualquer atividade de produção de
bens ou prestação de serviços em troca de uma remuneração ou lucro. Estas compreendem
(a) trabalhadores por conta de outrem "a trabalhar", ou seja, que trabalharam num posto de
trabalho pelo menos uma hora; (b) os trabalhadores por conta de outrem "ausentes" devido
a ausência temporária ao trabalho, ou aos regimes de horário de trabalho (como trabalho
por turnos, horário flexível e descanso compensatório por efetuar horas extra).
d. População empregada coberta pela inspeção do trabalho: Pessoas empregadas em unidades
económicas sujeitas ao controlo da inspeção, de acordo com a legislação laboral nacional
(exemplos de pessoas não incluídas: trabalhadores do setor público, os trabalhadores por
conta própria,12 trabalhadores domésticos, etc.).
11

Disponível em:http://www.ilo.ch/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-byinternational-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
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Como definido na última versão revista da Classificação Internacional da Situação na Profissão (ICSE-93), um trabalhador
por conta própria é uma pessoa com atividade na sua própria empresa, ou que está envolvida de forma independente
numa profissão ou atividade, sem trabalhadores ao seu serviço.
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e. População empregada abrangida pela Segurança Social ou Sistemas Nacionais equivalentes:
Trabalhadores por conta própria atualmente registados na Segurança Social ou outra instituição relevante com cotizações periódicas, devido à sua relação de emprego (excluindo
os desempregados que mantém a sua cobertura social).
f.

Infração: Toda a violação de legislação sobre condições de trabalho ou segurança e saúde
no trabalho, como estabelecidos na legislação nacional e regulamentação.

g. Ação Inspetiva: Uma ação inspetiva ocorre sempre que um ou mais inspetores realizam
uma ação individual e precisa para verificar o cumprimento da legislação laboral, proativa
ou reativamente. As ações inspetivas incluem entre outras, visitas de inspeção, serviços
preventivos ou de aconselhamento, verificação de documentos e procedimentos.
i.

Ação de Inspeção Proativa: Uma ação de inspeção proativa ocorre quando um ou mais
inspetores executam uma ação de inspeção por iniciativa do Ministério ou agência
responsável como parte das suas atividades ou tarefas programadas.

ii.

Ação de Inspeção Reativa: Uma ação inspetiva reativa ocorre quando um ou mais
inspetores realizam uma ação de inspeção que é acionada em resposta a um relatório
prévio, denúncia, solicitação ou outra notificação.

h. Visita Inspetiva: Uma visita inspetiva ocorre sempre que um ou mais inspetores visitam
uma unidade económica em pessoa para verificar o cumprimento da legislação do trabalho.
Uma visita inspetiva é um tipo específico de ação inspetiva.
i.

Equipamento da inspeções do trabalho:
i.

Computadores à disposição dos inspetores do trabalho: computadores operacionais
disponíveis para os inspetores desempenharem as suas funções; podem ser partilhados
com outras unidades do mesmo ministério ou agência.

ii.

Equipamentos técnicos à disposição dos inspetores do trabalho: equipamentos disponíveis para os inspetores durante o desempenho das suas funções, incluindo instrumentos de medição e teste, instrumentos (por exemplo, sonómetros, medidores da
qualidade do ar interior, termómetros, equipamento para deteção de vibrações, etc.)
bem como equipamentos de proteção individual.

iii. Veículos à disposição dos inspetores do trabalho: dispositivos operacionais de transporte (veículos), com os quais os inspetores do trabalho podem contar para as suas
visitas; podem ser partilhados com outras unidades do mesmo ministério ou agência.
j.

Escritório de Inspeções do Trabalho: Espaço físico à disposição do Ministério do Trabalho ou
agência relevante usado como escritório por inspetores do trabalho para desempenhar as
suas funções; pode ser partilhado com outras unidades no mesmo ministério ou agência.

k. Inspetor do Trabalho: Os inspetores do trabalho são funcionários públicos (homens e mulheres) nomeados ou recrutados como inspetores do trabalho (incluindo subinspetores,
controladores do trabalho ou com categorias semelhantes) e que asseguram tarefas de
aconselhamento, controlo e acompanhamento no quadro da legislação do trabalho, e que
são responsáveis por iniciar os processos sancionatórios em caso de infração.
l.
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Notificação levando a ações de inspeção reativa (corretivas):
i.

Denúncia Formal: A notificação de uma violação à legislação do trabalho, dirigida à
autoridade competente por um trabalhador, uma pessoa em nome de um trabalhador,
um grupo de trabalhadores ou um sindicato, um empregador ou qualquer outra pessoa
autorizada por lei. Esta denúncia pode levar a uma ação inspetiva reativa.

ii.

Relatório: A notificação dirigida à autoridade competente, sinalizando uma lesão profissional ou acidente de trabalho que afete a segurança e a saúde dos trabalhadores,
ou qualquer outro facto, pelo empregador ou outra pessoa ou organismo, às quais é
exigido por lei que notifiquem essas ocorrências. Esse relatório pode levar a uma ação
inspetiva reativa.

m. Acidente de Trabalho:13 Um acidente de trabalho é uma ocorrência inesperada e não-planeada, incluindo atos de violência, decorrentes de, ou relacionados, com o trabalho do
qual resultem uma lesão corporal, doença ou morte num ou mais trabalhadores; devem ser
considerados como acidentes de trabalho acidentes de viagem, transporte ou circulação
em que os trabalhadores ficam feridos e que surjam, ou decorram do trabalho, ou seja,
enquanto exercem uma atividade económica, ou estão ao trabalho, ou realizam tarefas para
o empregador. Os acidentes de trabalho devem ser desagregados por acidentes mortais e
não mortais. Também podem ser recolhidas informações sobre «ocorrências perigosas».14
n. Lesão Profissional:15 Uma lesão profissional é qualquer dano, doença ou morte resultantes
de um acidente de trabalho; um caso de lesão profissional é o caso de um trabalhador
vítima de uma lesão profissional como resultado de um acidente de trabalho.
		

Sempre que possível, as lesões profissionais devem ser desagregadas por lesões mortais
(em consequência de acidentes de trabalho e quando a morte ocorreu dentro de um ano
após o dia do acidente) e lesões não-mortais (com perda de tempo de trabalho).

o. Doença Profissional:16 Doença profissional é uma doença contraída na sequência de uma
exposição durante um período de tempo a fatores de risco, decorrentes da atividade de
trabalho e, portanto, sendo por consequência distinta de uma lesão profissional.
		

Sempre que possível as doenças profissionais devem ser desagregadas como descrito
acima.

p. Sanção: Penalização aplicada em consequência de infração detetada (por exemplo, coima,
paralisação do trabalho, revogação da licença, encerramento, pena de prisão, etc.).
i.

Coima por infração: O montante em dinheiro e moeda local da coima, imposta como
resultado da violação detetada.

ii.

Pena de prisão: Privação de liberdade com encarceramento numa prisão ou estabelecimento similar como resultado de uma decisão judicial.

iii.

Outras Sanções: Penalizações de natureza diferente, impostas por violação da legislação
laboral, tal como a suspensão dos trabalhos, a publicidade negativa, a suspensão ou
a anulação da licença, etc.

2.2.2. CATEGORIAS DE DESAGREGAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
a. Região Administrativa: Varia de acordo com as divisões administrativas em cada país (por
exemplo, estado, província, distrito, etc.).
b. Setor Institucional: Público, privado ou outro sector definido legalmente, sujeitos ao controlo
da inspeção do trabalho, de acordo com o contexto nacional.
c. Ramo de atividade económica: Refere-se a um sector de atividade específica, conforme
definido pela Classificação Industrial Internacional Normalizada de Todas as Atividades

13

Tal como atualmente definido pela Resolução adotada pela 16.ª Conferência Internacional de Estaticistas do Trabalho
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087528/lang--en/index.htm

14

Tal como definido pelo Protocolo de 2002 à Convenção sobre a Segurança e Saúde dos Trabalhadores, 1981 http://
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P155

15

Tal como atualmente definido pela Resolução adotada pela 16.ª Conferência Internacional de Estaticistas do Trabalho http://www.
ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-oflabour-statisticians/WCMS_087528/lang--en/index.htm
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Económicas (ISIC Rev. 4)17 mais recente no nível mais baixo possível de desagregação ou
pelo menos a nível de dois dígitos da classificação.
d. Dimensão da Instituição: Expressa em termos de número de trabalhadores por grupos
de efetivos, utilizando grupos tão pequenos quanto possível e idealmente: [1-4]; [5-19];
[20-49]; [50-99]; [100-499]; [500-999]; [1000+]. Para facilitar o estudo da recolha
de dados de micro, pequenas e médias empresas, é necessário utilizar grupos de menor
dimensão; estatísticas produzidas usando grupos restritos podem ser sempre agregados
mais tarde em grupos mais amplos, se necessário. É inaceitável ter uma categoria aqui
como desconhecida.18
e. Profissão: Conforme definido pela mais recente Classificação Internacional Tipo das Profissões (ISCO-08),19 ao mais baixo nível possível de desagregação ou no mínimo a nível
de dois dígitos da classificação.
f.

Idade: Em faixas etárias idealmente de 5 anos, a partir de 15 anos de idade, ou a idade
mínima, usada para definir a população em idade mínima de admissão para prestar trabalho
para fins estatísticos: [10-14] (apenas se a idade mínima for inferior a 15); [15-19]; [20-24];
[25-29]; [30-34]; [35-39]; [40-44]; [45-49]; [50-54]; [55-59]; [60-64]; [65-69]; [70+].

g. Sexo: Homem; Mulher. Não é aceitável a existência de uma categoria desconhecida.
h. Situação na Profissão: Conforme definido pela mais recente Classificação Internacional da
Situação na Profissão (ICSE-93):20 Trabalhadores; empregadores; trabalhadores por conta
própria; membros de cooperativas de produtores; trabalhadores familiares; trabalhadores
não classificáveis. Se esta classificação não for possível, seria aconselhável pelo menos
desagregar o emprego total em emprego remunerado (trabalhadores por conta de outrem)
e trabalhadores independentes (todas as outras categorias).
i.

Especialização do inspetor do trabalho: Generalista, condições de trabalho e emprego,
segurança e saúde, segurança social, agricultura, especialista de um setor específico,
outras especialidades.

j.

Tipo de Ação Inspetiva: Visitas (proativas ou reativas); outras ações (verificação de documentação, consulta a outras instituições, serviços de aconselhamento, etc.).

k. Tipo de Visita Inspetiva: Primeira visita, visita de seguimento, outras. Sempre que aplicável, também estabelecer igualmente uma distinção entre: visitas anunciadas; visitas não
anunciadas.
l.

Número de Inspetores envolvidos: 1; 2; [3-5]; mais de 5.

m. Tipo de Requerente:
i.

Trabalhador, ele próprio/ela própria

ii.

Individuo em nome do trabalhador(s)

iii. Organização de Trabalhadores

12

17

Trata-se da estrutura e dos quadros de correspondência da Classificação Industrial Internacional Normalizada de Todas
as Atividades Económicas (ISIC Rev. 4), disponível em http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp

18

Refere-se às últimas Recomendações Internacionais para as Estatísticas Industriais (IRIS-2008) disponível em: http://
unstats.un.org/unsd/industry/guidelines.asp

19

Classificação Internacional Tipo das Profissões: estrutura, definição dos grupos e quadros de correspondência. Disponível
em: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_172572.pdf

20

Como definido pela Resolução relativa à Classificação Internacional da Situação na Profissão (ICSE) adotada pela 15.ª
Conferência Internacional de Estaticistas do Trabalho, disponível em: http://www.ilo.ch/global/statistics-and-databases/
standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087562/
lang--en/index.htm

iv.

Empregador

v.

Organização de Empregadores

vi. Qualquer outra pessoa ou instituição legalmente reconhecida.
n. Motivos para notificação de denúncias ou relatórios (categorias podem ser mais específicas,
dependendo das circunstâncias nacionais):
1.

Principais motivos para uma denúncia formal:

i.

Não pagamento de salários

ii.

Não aplicação do salário mínimo

iii. Duração de trabalho excessiva
iv.

Descanso semanal insuficiente

v.

Violação do direito a férias

vi. Violação das normas de segurança e saúde, incluindo a utilização de materiais ou
substâncias perigosas (incluindo na agricultura)
vii. Trabalho não declarado
viii. Formas de emprego atípico
ix. Qualquer tipo de discriminação (com base no sexo, étnia, origem, religião, deficiência,
etc.)
x.

Assédio, incluindo o assédio sexual

xi. A falta de relatório obrigatório em caso de acidentes de trabalho, doenças, lesões ou
quaisquer outras ocorrências relevantes para a autoridade competente
xii. Trabalho perigoso e piores formas de trabalho infantil21
xiii. Trabalho forçado22
xiv. Violações à proteção por parentalidade
xv. Rescisão abusiva de contrato ou redundância
xvi. Violação da liberdade de associação ou atividades anti-sindicais
xvii. Falta de uma formação profissional adequada.
xviii. Outros
2.

Principais razões para um relatório:

i.

Lesões e acidentes de trabalho

ii.

Doenças profissionais

iii. Trabalho não declarado
iv.

Forma ilegal de contrato de trabalho

v.

Condições de trabalho inapropriadas

21

Como definido pela Resolução relativa às estatísticas do trabalho infantil adotada pela 18.ª Conferência Internacional de Estaticistas do Trabalho, disponível em: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutionsadopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_112458/lang--en/index.htm

22

Como definido pelo artigo 2.º da Convenção (N.º29) sobre o Trabalho Forçado, 1930 http://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
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vi. Violação de normas relativas às relações laborais
vii. Outras
o. Número de Infrações detetadas: 0; 1; 2; [3-5]; [6-10]; mais do que 10.
p. Infrações detetadas (as categorias podem ser mais específicas, dependendo do contexto
nacional), pelos principais tipos de infração:
i.

Não pagamento de salários

ii.

Não aplicação de salário mínimo (eventualmente por setores)

iii. Duração de trabalho excessiva
iv.

Violação das normas de segurança e saúde, incluindo a utilização de materiais ou
substâncias perigosas (incluindo na agricultura)

v.

Trabalho não declarado

vi. Contrato de trabalho
vii. Discriminação
viii. Assédio, incluindo assédio sexual
ix. Não apresentação de relatório obrigatório de acidentes de trabalho ou doenças, lesões
ou quaisquer outras ocorrências pertinentes, à autoridade competente
x.

Formas perigosas ou outras piores formas de trabalho infantil

xi. Trabalho forçado
xii.

Outras.

q. Situação das infrações: Infrações totalmente corrigidas,23 infrações parcialmente corrigidas,
infrações não corrigidas.
r.

Situação das sanções: Sanções impostas e pagas uma vez, sanções impostas e pagas
mais de uma vez, sanções impostas mas não pagas dentro do prazo determinado uma vez,
sanções impostas, mas não pagas dentro do prazo mais de uma vez.

s. Coimas aplicadas: Montantes das coimas aplicadas por níveis de valores monetários, a determinar de acordo com as circunstâncias nacionais, em moeda local, que podem começar
no mínimo legal até ao máximo previsto na lei.

2.3 RECOLHA DE DADOS
No contexto das ações inspetivas, os serviços de inspeção do trabalho podem aceder a uma
grande quantidade de informações importantes. Para que esta informação seja adequada para as
estatísticas, deve ser objeto de um tratamento estatístico para transformar registos administrativos
em registos estatísticos que garantam a qualidade dos dados. A qualidade desses dados pode ser
melhorada tendo em conta os princípios essenciais nos processos de recolha e de extração de
dados que a seguir se apresentam.

23
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Refere-se à correção das infrações fixadas pelos inspetores do trabalho (no prazo dado para a correção). Quando o
período estabelecido para a correção da infração se sobrepõe ao período de referência das estatísticas produzidas (para
a metodologia proposta, trata-se do ano civil), pode ser acrescentada uma outra categoria para as infrações em questão
(por exemplo “infrações pendentes a corrigir durante o próximo ano” ou “infrações pendentes do ano anterior”).

2.3.1. PROCEDIMENTOS E MÉTODOS DE EXTRAÇÃO
E RECOLHA DE DADOS
Os inspetores do trabalho estão numa posição privilegiada para recolher dados úteis sobre temas
relacionados com o trabalho. Ainda que a sua atividade principal não seja primariamente estatística,
são eles que no terreno realizam o trabalho de recolha de dados. Através das suas visitas realizadas
junto das unidades económicas (locais de trabalho) e das ações inspetivas que realizam, o potencial
da inspeção para produzir informação adequada para fins estatísticos, depende em grande medida
dos inspetores do trabalho.
Os dados e informações são reagrupados para formar um registo que faz parte do registo administrativo mais amplo. Estes registos são criados para fins administrativos e não estatísticos, mas a sua
natureza torna-se uma fonte completa de estatísticas sobre as unidades relevantes do seu campo
de aplicação. Para os registos administrativos (registos de inspeção neste caso) servirem também
como uma fonte de dados estatísticos fiáveis, eles devem obedecer a certas orientações e cumprir
determinadas condições que farão deles também registos estatísticos.24
Em primeiro lugar, as informações recolhidas devem ser relevantes, ou seja, os dados recolhidos
devem estar estritamente relacionados com o tipo de informação estatística desejada. Além disso,
os dados contidos no registo devem ser tão precisos quanto possível.
Em seguida, o registo deve ser completo e abrangente. Ou seja, todas as unidades (por exemplo,
pessoas ou unidades económicas) no universo abrangido pelo registo (por exemplo a região, o setor,
o país, etc.) devem ser incluídas, e as informações sobre cada unidade devem estar completas.
Não deve haver qualquer unidade em falta, qualquer repetição de unidades ou qualquer informação
em falta para uma determinada unidade ou variáveis cruciais. Idealmente, cada unidade no registo
pode ser identificada exclusivamente graças às informações disponíveis sobre ela.
As referências temporais são de particular importância para a produção de estatísticas de registos
administrativos. É necessário registar sempre, com a maior precisão possível, as datas em que
ocorreram os acontecimentos (por exemplo, as datas das visitas de inspeção do trabalho, as datas
em que as sanções foram submetidas, as datas quando se interpuseram as denúncias, etc.) bem
como as datas de registo (ou seja, as datas quando a informação foi introduzida no registo).
Os dados contidos no registo devem estar facilmente disponíveis e armazenados num formato que
favoreça a sua utilização para fins estatísticos, tais como uma base de dados. Um formato adequado
para o registo facilitará também a atualização regular dos seus dados.
A extração de dados desses registos pode ter lugar em diferentes fases do processo. As estatísticas
extraídas podem precisar de ser elaboradas e devem utilizar conceitos comparáveis, unidades, etc.
em todas as fases da inspeção.
Os inspetores do trabalho são quem recolhe os dados em primeira mão, pois estão melhor colocados
para garantir que essas condições estejam reunidas. No entanto, dado que a recolha de dados está
longe de ser a sua principal atividade, eles deverão dispor de formação de base adequada em matéria de estatísticas. Esta formação deve abranger temas como procedimentos de recolha de dados,
o registo sistemático de informações, qualidade de dados, tratamento de valores em falta, etc.
Alguns mecanismos podem ser postos em prática para garantir a qualidade das estatísticas resultantes de registos de inspeção do trabalho. Por exemplo, quando são utilizados na primeira fase
de recolha de dados dispositivos de tecnologia de informação e comunicação, alguns países têm
implementado um sistema que não permite que os inspetores passem para a próxima etapa antes
de completar totalmente todos os elementos de informação necessária na fase anterior.

24

Labour statistics based on administrative records: guidelines on compilation and presentation, ILO, 1997; http://www.
ilo.org/public/libdoc/ilo/1997/97B09_105_engl.pdf and Register-based Statistics: Administrative Data for Statistical
Purposes, A. and B. Wallgren.
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2.3.2. CONTROLO DA QUALIDADE DOS DADOS
É essencial efetuar alguns controlos de qualidade para validar as estatísticas produzidas. Estes
controlos de qualidade devem ter lugar em várias fases do processo da produção de estatísticas,
ou pelo menos em duas fases: para garantir a qualidade dos dados primários, ou seja, os dados
inicialmente reunidos e introduzidos no registo e para garantir a qualidade das estatísticas produzidas, ou seja, os resultados.
Alguns controlos de consistência básica podem ser feitos para corrigir quaisquer erros resultantes
da entrada manual de dados ou para identificar dados inconsistentes, tais como verificar se os
totais são iguais à soma de todas as categorias ou que não existem valores negativos onde isso
não se aplica. Existem algumas variáveis que estão estritamente relacionadas e casos onde uma
determinada variável nunca deve ser maior do que a outra, ou que um valor específico. Noutros
casos, os resultados devem ser o mesmo (por exemplo, o número de unidades económicas visitadas
deve logicamente ser igual ao número de primeiras visitas realizadas).
Uma verificação adicional pode ser feita através do cálculo de rácios relevantes ou percentagens e
verificar que eles estão dentro do intervalo esperado, e que não há taxas acima de 100 por cento,
quando não aplicável.
As estatísticas obtidas, por exemplo sobre acidentes de trabalho notificados ou sobre o número de
greves, também devem ser comparadas com os provenientes de outras fontes (desde que existam
outras fontes e os dados estejam disponíveis) e as tendências das diferentes variáveis devem ser
estudadas. A colaboração com o serviço nacional de estatística é útil para comparar as estimativas
de diferentes fontes para harmonizar os ajustamentos às diferenças que podem ser devidas à
metodologia utilizada ou às diferenças na cobertura da população.

2.3.3. DADOS RECOLHIDOS
Em conformidade com as Convenções n.º s 81 e 129, os dados recolhidos devem cobrir pelo menos
informações sobre os recursos humanos da inspeção do trabalho, os locais de trabalho sujeitos aos
controlos de inspeção e respetivo número de trabalhadores, visitas inspetivas, violações e sanções
impostas, infrações declaradas às autoridades competentes, acidentes de trabalho, lesões e doenças
profissionais.
Além disso, os temas abordados pelas estatísticas devem tratar de todos os aspetos da inspeção
do trabalho, ou seja, atividades realizadas, os equipamentos e recursos disponíveis, os resultados
obtidos, a eficácia das tarefas realizadas, o desempenho global da inspeção do trabalho, etc.
Idealmente os dados recolhidos deveriam também incluir uma vasta gama de tópicos, não estritamente relacionados com a inspeção do trabalho, mas cruciais para monitorizar o mercado de
trabalho, tais como os níveis de emprego (e os locais de trabalho e trabalhadores envolvidos), tipos
de contratos de trabalho, rendimentos (rendimento inadequado, falta de pagamento de salários,
etc.), duração do trabalho (horas de trabalho excessivas, trabalho extraordinário, organização do
tempo de trabalho, como trabalho à chamada, trabalho noturno suplementar, etc.), proteção social,
proteção na maternidade, trabalho infantil, trabalho forçado, etc.
Dependendo das circunstâncias nacionais, os serviços de inspeção do trabalho podem ser responsáveis por registar (alguns ou todos) os tipos de movimentos sociais (greves, lockout, greves de braços
caídos). Os registos devem incluir tipos de informação importantes – como: motivos, duração, tipos
de trabalhadores envolvidos (direta, ou indiretamente e trabalhadores normalmente não envolvidos,
mas cujo trabalho na unidade é afetado) e por sexo, juntamente com as variáveis de referência da
unidade económica. A adoção de uma metodologia compatível com a utilizada no sistema estatístico
das relações laborais irá garantir melhores resultados.
O sistema de inspeção do trabalho deve contribuir para a realização da igualdade de género, graças a
uma melhor compreensão da situação dos homens em relação às mulheres através dos resultados da
inspeção do trabalho e do seu tratamento e da proteção que uns e outros beneficiam relativamente à
legislação laboral nacional. Os indicadores e as estatísticas da inspeção do trabalho deverão permitir
a análise das questões de género que simplificarão as necessidades específicas de políticas e abor-
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dagens, e permitirão estabelecer a incidência do assédio sexual ou outro que pode afetar homens
ou mulheres. Registos adequados de inspeção do trabalho podem demonstrar se os acidentes de
trabalho dos homens na realidade ocorrem com maior frequência ou são de natureza diferente do
que os das mulheres; e também se profissões predominantemente femininas e profissões associadas
a tarefas repetitivas provocam mais lesões profissionais, embora sejam menos visíveis; se as horas
excessivas de trabalho ou horas extras em excesso, são executadas respetivamente por homens
e mulheres trabalhadores. Registos de inspeção do trabalho que não recolhem todos os dados
relevantes desagregados por sexo para uma cobertura o mais ampla possível (por exemplo, tipos de
infrações, categorias de classificação e dimensão dos estabelecimentos) darão uma resposta fraca
no que diz respeito à conformidade com a lei em matéria de enviesamento de género.
A lista de assuntos cobertos pelas estatísticas de inspeção do trabalho depende das características
nacionais do sistema de inspeção do trabalho e dos procedimentos em vigor, mas deve ser sempre tão extensa quanto possível. Poderiam ser criadas séries de dados sintetizados para fornecer
estatísticas suficientes para satisfazer as necessidades elementares dos utilizadores da inspeção
do trabalho e séries de dados mais completas que requerem recursos adicionais e processamento
para grupos de utilizadores ou para utilização institucional.

2.3.4. NECESSIDADE DE COOPERAÇÃO ENTRE AS
INSTITUIÇÕES E AGÊNCIAS EM QUESTÃO
Para poder ter um registo da inspeção do trabalho tão completo e abrangente quanto possível para
produzir estatísticas de inspeção do trabalho, há uma necessidade de coordenação entre todas
as instituições relevantes do governo e em particular com o serviço nacional de estatística. Todos
os organismos que lidam com questões semelhantes devem cooperar e partilhar as suas bases de
dados (na medida em a confidencialidade e os acordos de proteção de dados o permitam), já que,
muito frequentemente uma instituição tem informações valiosas para outra instituição que não as
possui, e vice-versa. Os Ministérios do Trabalho, Saúde, Segurança Social, Finanças, Imigração
e Institutos Nacionais de Estatística, todos eles têm dados que podem ser de interesse para as
outras entidades (nem sempre de fácil acesso aos outros). Nesse sentido, devem estar em estreita
colaboração uns com os outros quando se trata de estatísticas sobre os temas acima mencionados.
Para lidar com problemas de subnotificação à autoridade competente, ou questões de diferentes
pessoas a reportar a cada instituição (quando por exemplo, os empregadores são obrigados a
notificar os acidentes ao Ministério do Trabalho, e os trabalhadores a relatá-los à segurança social
correspondente ou instituição de seguro para efeitos de compensação, os números das duas entidades podem ser diferentes), o ideal seria construir uma base de dados consolidada, ou pelo menos
ter uma estreita colaboração entre entidades, utilizando conceitos e variáveis uniformes.
Esta cooperação para fins de produção estatística com base em registos de inspeção do trabalho
deve ser sistematizada e contínua, com base em compromissos governamentais ao mais alto nível.

2.3.5. NECESSIDADE DE MODERNIZAR O EQUIPAMENTO E SISTEMATIZAR A
RECOLHA DE DADOS E PROCEDIMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÃO
Uma conclusão comum observada em todas as experiências piloto nacionais refere-se aos benefícios da modernização do equipamento colocado à disposição dos inspetores do trabalho. Essa
modernização refere-se tanto aos dispositivos usados pelos inspetores do trabalho no terreno como
ao sistema de registo usado para produzir os registos de inspeção do trabalho.
Do ponto de vista estatístico, a qualidade dos dados pode ser muito melhorada, minimizando
tanto quanto possível a entrada manual de dados, em todas as fases da compilação estatística. A
sistematização dos procedimentos de recolha de dados e o uso de dispositivos eletrónicos reduz
o impacto dos erros da transcrição ou inserção. Equipar os inspetores do trabalho no terreno com
estes dispositivos permitiria evitar a segunda fase na entrada de dados de modo contrário necessária,
eliminando totalmente os erros que surgem neste processo e permitindo aumentar a eficiência.
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Além disso, dispor de um sistema eletrónico (de preferência baseado na Internet) acelera consideravelmente o processo de produção de estatísticas, disponibilizando os dados fácil e imediatamente
às pessoas competentes, reduzindo os períodos de tempo entre as fases.
Ter todas as informações recolhidas em formato eletrónico também facilita a utilização, a análise
e a interpretação das estatísticas. Numa base de dados eletrónica, os utilizadores podem realizar
pesquisas que considerem úteis para a sua análise.
Os benefícios de equipamentos e processos modernos estão longe de ser aplicáveis apenas à produção de estatísticas. Fornecendo aos inspetores do trabalho no terreno dispositivos eletrónicos e
móveis, dando acesso adequado e permanente ao pessoal da inspeção do trabalho e tendo o registo
geral em formato eletrónico permitirá que o sistema de inspeção do trabalho seja mais reativo e
eficaz. As informações que chegariam atempadamente às pessoas envolvidas, que poderiam assim
agir mais rapidamente (por exemplo, informações sobre o registo dos trabalhadores na segurança
social, acidentes declarados e sanções impostas anteriormente). A automatização de todas as formas
e procedimentos de comunicação aceleram o fornecimento de serviços e a realização das tarefas.
Reduz os custos e os riscos de erros em comparação com os sistemas manuais. Nos procedimentos
com base em processos manuais em papel, registar, verificar e analisar as informações são tarefas
muito morosas. Além disso, nos registos mantidos em suporte de papel há uma maior probabilidade
destes serem facilmente danificados ou destruídos.

2.4. INDICADORES E MEDIDAS PROPOSTAS
E A CORRESPONDENTE DESAGREGAÇÃO ACONSELHADA
Todos os indicadores e tabulações que são apresentadas nesta metodologia proposta para a produção de estatísticas de inspeções do trabalho, todos pretendem representar indicadores anuais,
referindo-se ao ano civil, para fins de comparabilidade internacional e registo, bem como para
favorecer o estudo das tendências durante longos períodos. Dependendo das características de
cada indicador em particular, os números anuais podem ser médias anuais de dados recolhidos em
diferentes momentos ao longo do ano (por exemplo, a média anual de quatro valores trimestrais ou
de doze valores mensais), números cumulativos dos dados registados durante todo o ano, dados
observados num determinado momento (de preferência no fim do ano civil e em referência a um
momento preciso), etc.
Para efeitos de controlo das atividades da inspeção do trabalho num período de referência, os
serviços da inspeção do trabalho ou o ministério correspondente podem estar interessados em obter
indicadores de curto prazo (mensais ou trimestrais), além dos indicadores anuais.
Com base nas melhores práticas observadas em estudos nacionais realizados nos seis países piloto,
um conjunto mínimo de indicadores recomendado é proposto na nossa metodologia para produzir
as estatísticas de inspeção do trabalho. Estes indicadores devem ser suficientemente flexíveis para
atender às necessidades e particularidades dos sistemas de inspeção do trabalho em países com
diferentes realidades. Eles são divididos em quatro grupos principais: os indicadores de contexto,
indicadores de recursos, indicadores do trabalho realizado e os Indicadores de Eficiência e de
Qualidade.
As experiências dos países também destacaram, no entanto, a importância das particularidades
nacionais e as estatísticas que podem ser produzidas para refletir essas características. Por essa
razão, apresenta-se também uma seção sobre indicadores adicionais de interesse para os países,
dependendo do seu contexto nacional.
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2.4.1. INDICADORES DE BASE
Indicadores de contexto
Estes indicadores permitem-nos determinar o contexto nacional no qual opera a inspeção do
trabalho, tendo em conta as características de cada país.

Emprego e Unidades Económicas
■

■

■

Número total de trabalhadores por conta de outrem, desagregados por:
•

Sexo

•

Idade

•

Região do país25

•

Setor Institucional

•

Principal categoria profissional

•

Ramo de atividade económica

•

Situação na profissão

Número total de trabalhadores por conta de outrem, desagregado por:26
•

Sexo

•

Idade

•

Região do país

•

Setor Institucional

•

Principal categoria profissional

•

Ramo de atividade económica

•

Situação na profissão

Número de Unidades Económicas, desagregadas por:
•

Região do país

•

Setor Institucional

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

Cobertura da Segurança Social
■

População empregada registada na Segurança Social, desagregada por:
•

Sexo

•

Idade

25

Refere-se à região administrativa do país.

26

A distinção entre emprego total e número total de trabalhadores advém da última Classificação Internacional da Situação
na Profissão (ICSE-93), que estabelece que o emprego se refere ao emprego pago (trabalhadores por conta de outrem) e ao
emprego por conta própria (todas as outras categorias). Disponível em: http://laborsta.ilo.org/applv8/data/icsee.html#ICSE-93).
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•

Região do país

•

Setor Institucional

•

Principal categoria profissional

•

Ramo de atividade económica

•

Situação na profissão

•

Dimensão do estabelecimento

Cobertura da Inspeção do Trabalho
■

■

■

A população empregada abrangida pela inspeção do trabalho, desagregada por:
•

Sexo

•

Região do país

•

Setor Institucional

•

Ramo de atividade económica

•

Situação na profissão

Número de trabalhadores cobertos pela inspeção do trabalho, desagregados por:
•

Sexo

•

Região do país

•

Setor Institucional

•

Ramo de atividade económica

Número de unidades económicas sujeitas ao controlo da inspeção do trabalho, desagregadas por:
•

Região do país

•

Setor Institucional

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

Acidentes de trabalho
■

■

Número de acidentes de trabalho notificados27 desagregados por:
•

Mortais ou não mortais

•

Ramo de atividade económica

Proporção de acidentes de trabalho, mortais e não mortais declarados em cada ramo de
atividade económica, em relação ao número total de acidentes declarados.

Acidentes de trabalho mortais nofificados num determinado ramo de atividade económica
x 100
Número total de acidentes de trabalho mortais notificados
Acidentes de trabalho não mortais notificados num determinado ramo de atividade económica
x 100
Número total de acidentes de trabalho não-mortais notificados
27
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Notificados à autoridade competente.

■

■

Casos de lesões profissionais declaradas, desagregadas por:
•

Sexo

•

Idade

•

Mortais ou não mortais

•

Ramo de atividade económica

Proporção de mulheres vítimas de lesões profissionais mortais e não mortais notificadas
por ramo de atividade económica.

Lesões profissionais mortais notificadas que afetam as mulheres
Número total de lesões profissionais mortais notificadas

x 100

Lesões profissionais não mortais notificadas que afetam as mulheres
x 100
Número total de lesões profissionais não mortais notificadas
■

Proporção de casos mortais e não mortais de lesões profissionais notificadas para cada
ramo de atividade económica em relação ao número total de casos notificados.

Lesões profissionais mortais notificadas num determinado ramo de atividade económica
x 100
Número total de lesões profissionais mortais notificadas

Lesões profissionais não mortais notificadas num determinado ramo de atividade económica
x 100
Número total de lesões profissionais não mortais notificadas
■

Taxa de frequência de lesões profissionais mortais e não mortais desagregadas por sexo
e por ramo de atividade económica.

Lesões profissionais mortais notificadas
x 1.000.000
Número total de horas trabalhadas pelos trabalhadores do grupo de referência
Lesões profissionais não-mortais notificadas
x 1.000.000
Número total de horas trabalhadas pelos trabalhadores do grupo de referência

■

Taxa de incidência de lesões profissionais mortais e não mortais, desagregadas por sexo
e por ramo de atividade económica.

Lesões profissionais não mortais notificadas
x 100.000
Número total de trabalhadores do grupo de referência
Lesões profissionais mortais notificadas
x 100.000
Número total de trabalhadores do grupo de referência
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Doenças profissionais
■

Número de doenças profissionais notificadas28 desagregadas por:
•

Sexo

•

Idade

•

Mortais ou não mortais

•

Ramo de atividade económica

Greves e encerramentos (lockouts)
■

Número de greves e encerramentos em curso29 desagregadas por ramo de atividade
económica.

■

Número de trabalhadores envolvidos em greves e encerramentos desagregados por ramo
de atividade económica.

Indicadores de recursos
Espera-se que estas estatísticas nos permitam quantificar e estudar a evolução dos recursos que
as inspeções do trabalho têm à sua disposição para realizar as respetivas tarefas. Estes indicadores
têm como objetivo medir os recursos humanos e financeiros, bem como o número de escritórios,
equipamentos e material disponível.

Recursos humanos
■

Número de inspetores do trabalho30 desagregados por:
•

Sexo

•

Região do país

•

Especialização

•

Nível hierárquico

■

Número do pessoal administrativo, de apoio às inspeções, desagregado por região do país.

■

Taxa de inspetores por:31
•

100.000 pessoas empregadas sujeitas ao controlo da inspeção do trabalho

Número de inspetores do trabalho
População empregada abrangida pela inspeção do trabalho
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x 100.000

28

Notificação à autoridade competente.

29

Sempre que a disponibilidade dos dados o permita, este número deve englobar tanto as greves como os encerramentos
iniciados durante o período de referência e os que tiveram início anteriormente, mas que continuaram durante o período
de referência em questão.

30

Provavelmente a unidade mais precisa e adequada aqui, será a equivalente ao tempo completo para fins de comparabilidade internacional. Contudo, parece que muito poucos países a utilizam, por isso parece mais aconselhável seguir
o que a maior parte dos países faz, e medir o número de inspetores do trabalho por pessoas.

31

Para os três tipos de taxa de inspetores aqui apresentados, o numerador e o denominador deverão estar disponíveis por
região do país. Deste modo estas taxas podem também ser calculadas por região e por país.

•

100.000 pessoas empregadas

Número de inspetores do trabalho
x 100.000
População empregada
•

100.000 trabalhadores

Número de inspetores do trabalho
x 100.000
Número total de trabalhadores por conta de outrem

■

Número de unidades económicas sujeitas ao controlo da inspeção do trabalho por inspetor,
desagregadas por região do país.

Número de unidades económicas sujeitas ao controlo da inspeção do trabalho
Número de inspetores do trabalho

Recursos Financeiros
■

Orçamento das Inspeções do Trabalho.

■

Parte do orçamento da inspeção do trabalho no orçamento do ministério ou instituição
correspondente.

Orçamento da(s) inspeção(ões) do trabalho
x 100
Orçamento do ministério correspondente (por ex. Ministério do Trabalho)

■

Parte do orçamento das inspeções do trabalho no orçamento da administração pública.

Orçamento da(s) inspeção(ões) do trabalho
Orçamento da administração pública
■

x 100

Taxa de crescimento do orçamento das inspeções do trabalho em termos reais.

Condições de trabalho dos recursos humanos das inspeções do trabalho
■

■

Número de escritórios usados pelas inspeções do trabalho, desagregadas por:
•

Região do país

•

Com ou sem acesso à Internet

Proporção de escritórios usados pelas inspeções do trabalho com acesso à Internet
desagregados por região do país.

Número de escritórios usados pelas inspeções do trabalho com acesso à Internet
x 100
Número de escritórios usados pelas inspeções do trabalho
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■

■

Número de computadores operacionais disponíveis para as inspeções do trabalho,
desagregados por:
•

Região do país

•

Com ou sem acesso à Internet

Número de computadores operacionais disponíveis para as inspeções do trabalho por
inspetor, desagregados por:
•

Região do país

•

Com ou sem acesso à Internet

Número de computadores operacionais com acesso à Internet disponíveis para as inspeções do trabalho
Número de inspetores do trabalho
Número de computadores operacionais com acesso à Internet disponíveis para as inspeções do trabalho
Número de inspetores do trabalho

■

Número de veículos de trabalho disponíveis para as inspeções do trabalho, desagregado
por região do país.

■

Número de veículos de trabalho disponíveis para as inspeções do trabalho por Inspetor,
desagregado por região do país.

Número de veículos de trabalho disponíveis para as inspeções do trabalho
Número de inspetores do trabalho

Indicadores do trabalho realizado
Estes indicadores pretendem refletir o trabalho realizado pelas inspeções do trabalho durante o
período de referência, ou seja, a quantidade e a intensidade das tarefas efetuadas, das principais
atividades desenvolvidas, onde foram investidos os recursos humanos e financeiros e quais foram
os resultados atingidos por essas atividades.

Ações Inspetivas
■

■
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Número de ações inspetivas desagregadas por:
•

Proativas ou reativas

•

Região do país

Número de ações inspetivas proativa, desagregadas por:
•

Região do país

•

Tipo de ação inspetiva

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

■

•

Número de inspetores afetados

•

Número de infrações detetadas

•

Quer tenham dado origem ou não a um procedimento32

Número de ações inspetivas reativas desagregadas por:
•

Região do país

•

Causa (denúncia formal ou relatório)

•

Principal motivo para a denúncia formal ou relatório

•

Tipo de ação inspetiva

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Número de Inspetores designados

•

Número de Infrações detetadas

•

Quer tenham dado origem ou não a um procedimento

Visitas inspetivas
■

■

■

32

Número de visitas inspetivas desagregadas por:
•

Proativas ou reativas

•

Região do país

Número de visitas inspetivas proativa desagregadas por:
•

Região do país

•

Tipo de visita inspetiva (primeira visita, de acompanhamento ou outra)

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Número de inspetores designados

•

Número de infrações detetadas

•

Quer tenham dado origem ou não a um procedimento

•

Quer tenha sido anunciado ou não

Número de visitas inspetivas reativas desagregadas por:
•

Região do país

•

Causa (denúncia formal ou relatório)

•

Motivo principal para uma denúncia formal ou relatório

•

Tipo de visita inspetiva (primeira visita, de acompanhamento ou outra)

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

O procedimento pode consistir em qualquer tipo de ação ou processo originado por uma inspeção (tal como relatório,
informação aos trabalhadores, empregadores ou seus representantes, sanções, etc.)
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■

•

Número de inspetores designados

•

Número de infrações detetadas

•

Quer tenham dado origem ou não a um procedimento

•

Quer tenha sido anunciado ou não

Rácio de visitas inspetivas proativas em relação a visitas inspetivas reativas
desagregadas por:
•

Região do país

•

Tipo de visita inspetiva (primeira visita, de acompanhamento ou outra)

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Número de inspetores designados

•

Número de infrações detetadas

•

Quer tenham dado origem ou não a um procedimento

Visitas de inspeção proativas
Visitas de inspeção reativas
■

■
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Número de visitas proativas desagregadas por:
•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Número de inspetores designados

•

Número de infrações detetadas

•

Quer tenham dado origem ou não a um procedimento

•

Quer tenha sido anunciado ou não

Número de visitas reativas desagregadas por:
•

Região do país

•

Causa (denúncia formal ou relatório)

•

Principal motivo para uma denúncia formal ou relatório

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Número de Inspetores designados

•

Número de infrações detetadas

•

Quer tenham dado origem ou não a um procedimento

•

Quer tenha sido anunciado ou não

■

■

■

Distribuição percentual de assuntos de infrações detetadas em visitas inspetivas
desagregadas por:
•

Proativas ou reativas

•

Tipo de visita inspetiva (primeira visita, de acompanhamento ou outra)

•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Quer tenha sido anunciado ou não

Número de unidades económicas visitadas desagregadas por:
•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Número de visitas

•

Número de Infrações detetadas

•

Quer a visita tenha ou não originado um procedimento

Número de visitas inspetivas levadas a cabo de noite desagregadas por:
•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Motivo principal

•

Número de infrações detetadas

Denúncias formais e relatórios
■

■

Número de denúncias formais recebidas desagregadas por:
•

Tipo de denúncias

•

Sexo do trabalhador ou da maioria dos trabalhadores implicados

•

Idade do trabalhador ou da maioria dos trabalhadores implicados

•

Nacionalidade (nacional ou estrangeiro)

•

Motivo principal

•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Quer tenham dado origem ou não a uma ação inspetiva

Número de denúncias formais interpostas que foram tratadas desagregadas por:
•

Tipo de queixa

•

Sexo do trabalhador ou da maioria dos trabalhadores implicados
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■

■

■

■
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•

Idade do trabalhador ou da maioria dos trabalhadores implicados

•

Nacionalidade (nacional ou estrangeiro)

•

Motivo principal

•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Quer tenham dado origem ou não a uma ação inspetiva

Número de denúncias formais que resultaram numa ação inspetiva desagregadas por:
•

Tipo de denúncia

•

Sexo do trabalhador ou da maioria dos trabalhadores implicados

•

Idade do trabalhador ou da maioria dos trabalhadores implicados

•

Nacionalidade (nacional ou estrangeiro)

•

Motivo principal

•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

Número de relatórios apresentados desagregados por:
•

Motivo principal

•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Quer resulte ou não numa ação inspetiva

Número de relatórios apresentados que foram tratados desagregados por:
•

Motivo principal

•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Quer resulte ou não numa ação inspetiva

Número de relatórios que resultaram em ações inspetivas desagregados por:
•

Motivo principal

•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

Inquérito sobre acidentes de trabalho
■

■

Número de acidentes de trabalho objeto de um inquérito desagregados por:
•

Mortais ou não mortais

•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

Casos de lesões profissionais investigados desagregados por:
•

Mortais ou não mortais

•

Sexo

•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

Inquérito sobre doenças profissionais
■

Casos de doenças profissionais objeto de um inquérito desagregados por:
•

Mortais ou não mortais

•

Sexo

•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

Resultados do trabalho da(s) inspeção(ões) do trabalho
■

■

■

Número de visitas de acompanhamento desagregadas por:
•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Quer as infrações tenham sido totalmente corrigidas ou não

Número de visitas de acompanhamento em que as infrações previamente detetadas foram
totalmente corrigidas desagregadas por:
•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Tipo de sanção imposta (coimas, paragem do trabalho, outra)

•

Montante das coimas impostas

•

Assunto das infrações detetadas

Número de visitas de acompanhamento em que as infrações previamente detetadas não
foram totalmente corrigidas desagregadas por:
•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Tipo de sanção imposta (coimas, paragem do trabalho, outra)

29

■

•

Montante das coimas impostas

•

Assunto das infrações detetadas

Proporção de visitas de acompanhamento em que as infrações previamente detetadas
foram totalmente corrigidas, desagregadas por:
•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Tipo de sanção imposta (coimas, paragem do trabalho, outra)

•

Montante das coimas impostas

•

Assunto das infrações detetadas

Número de visitas de acompanhamento em que as infrações previamente detetadas foram totalmente corrigidas

Número total de visitas de acompanhamento
■

■

■
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x 100

Número de unidades económicas onde as infrações detetadas previamente foram
totalmente corrigidas, desagregadas por:
•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Tipo de sanção imposta (coimas, paragem do trabalho, outra)

•

Montante das coimas impostas

•

Assunto das infrações detetadas

Número de unidades económicas onde as infrações detetadas previamente não foram
totalmente corrigidas, desagregadas por:
•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Tipo de sanção imposta (coimas, paragem do trabalho, outra)

•

Montante das coimas impostas

•

Assunto das infrações detetadas

Proporção de unidades económicas onde as infrações detetadas previamente foram
totalmente corrigidas, desagregadas por:
•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Tipo de sanção imposta (coimas, paragem do trabalho, outra)

•

Montante das coimas impostas

•

Assunto das infrações detetadas

■

Proporção de unidades económicas onde as infrações detetadas previamente não foram
totalmente corrigidas, desagregadas por:
•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Tipo de sanção imposta (coimas, paragem do trabalho, outra)

•

Montante das coimas impostas

•

Assunto das infrações detetadas

Unidades económicas onde as infrações detetadas previamente não foram totalmente corrigidas

Número total de unidades económicas visitadas

x 100

Indicadores de Eficiência e de Qualidade
Estes indicadores pretendem dar uma visão sobre a eficiência das inspeções do trabalho em relação
às atividades empreendidas e o tempo necessário para a execução dos objetivos desejados. Estas
estatísticas também têm como objetivo fornecer indicações sobre a qualidade global da inspeção
do trabalho.

Tempo de reação da(s) inspeção(ões) do trabalho
■

■

■

Tempo decorrido desde o momento da denúncia ou em que o relatório foi apresentado e
a primeira visita (quando aplicável), desagregado por:
•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Assunto

Tempo decorrido entre a primeira visita e a visita de acompanhamento (quando
aplicável), desagregado por:
•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Assunto

Tempo decorrido entre o momento em que foi detetada a infração e o momento em que
foi corrigida (quando aplicável), desagregado por:
•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Assunto
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■

■

Duração média do inquérito até à aplicação de sanções à empresa (quando a sanção for
apropriada), desagregada por:
•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Assunto

Número de visitas de inspeção adiadas ou não realizadas no prazo, desagregadas por:
•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Número de Inspetores designados

Âmbito das atividades realizadas/não realizadas
■

Número de denúncias formais não tratadas, desagregadas por:
•

Tipo de requerente

•

Sexo do trabalhador ou da maioria dos trabalhadores envolvidos

•

Idade do trabalhador ou da maioria dos trabalhadores envolvidos

•

Nacional/Estrangeiro

•

Motivo principal

•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

Número de denúncias formais recebidas - Número de denúncias formais tratadas

■

Proporção das denúncias formais não tratadas.

Número de denúncias formais não tratadas
x 100
Número total de denúncias formais recebidas
■

Número de relatórios não tratados desagregados por:
•

Motivo principal

•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

Número de relatórios recebidos - Número de relatórios tratados
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■

Proporção de relatórios que não foram tratados.

Número de relatórios que não foram tratados
Número total de relatórios recebidos
■

■

x 100

Proporção de acidentes de trabalho notificados objeto de um inquérito, desagregados por:
•

Mortais ou não mortais

•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

Acidentes de trabalho mortais que foram objeto de inquérito
Acidentes de trabalho mortais notificados

x 100

Acidentes de trabalho não mortais que foram objeto de inquérito
Acidentes de trabalho não mortais notificados

x 100

Proporção de lesões profissionais notificadas tendo sido objeto de um inquérito,
desagregadas por:
•

Mortais ou não mortais

•

Sexo

•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

Lesões profissionais mortais investigadas
x 100
Lesões profissionais mortais notificadas
Lesões profissionais não mortais investigadas
x 100
Lesões profissionais não mortais notificadas
■

Proporção de doenças profissionais notificadas tendo sido objeto de um inquérito,
desagregadas por:
•

Mortais ou não mortais

•

Sexo

•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

Doenças profissionais mortais notificadas tendo sido objeto de um inquérito
x 100
Doenças profissionais mortais notificadas
Doenças profissionais não mortais notificadas tendo sido objeto de um inquérito
x 100
Doenças profissionais não mortais notificadas
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Eficiência no uso dos recursos humanos da inspeção do trabalho
■

Número médio de visitas efetuadas por inspetor33 desagregadas por:
•

Sexo

•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

Número total de visitas efetuadas
Número total de inspetores do trabalho
■

Duração média das visitas (em horas) desagregadas por:
•

Região do país

•

Ramo de atividade económica

•

Dimensão do estabelecimento

•

Assunto

Impacto dos serviços de inspeção do trabalho sobre as condições de trabalho34
•

Número de infrações detetadas envolvendo um só trabalhador (formas perigosas
de trabalho infantil, violações à proteção da maternidade, não pagamento de
salários, segurança e saúde no trabalho, etc.) que foram totalmente corrigidas.35

•

Número de infrações detetadas envolvendo vários trabalhadores que foram total
mente corrigidas, por número de trabalhadores36 envolvidos por caso.

Os indicadores acima apresentados pretendem ser o mais gerais possível para poderem ser aplicados
a todos os países, contudo alguns indicadores podem não ser adequados para alguns contextos
nacionais. Quando o número de inspetores destacados para uma ação inspetiva ou uma visita de
inspeção raramente é diferente de um, então não é útil continuar a incluir esse indicador.
A lista de indicadores propostos figura no anexo 1.

34

33

O período de referência deste indicador será determinado pelo período de referência do numerador e do denominador.
Como indicado anteriormente, estes referem-se ao ano civil, e proporcionam, para este indicador, o número médio de
visitas realizadas por inspetor por ano. Não obstante, para efeitos de interpretação, talvez seja preferível ter o número
médio de visitas realizadas por inspetor por mês ou por semana. Para isso, o indicador obtido deverá ser dividido
respetivamente por 12 ou por 52.

34

Embora o impacto do trabalho dos inspetores do trabalho sobre as condições de trabalho seja extremadamente difícil
de quantificar, é essencial tentar, pelo menos, contar com alguns parâmetros. De facto, grande parte da motivação dos
inspetores do trabalho radica no facto de saberem que o seu trabalho tem um efeito positivo na qualidade de vida dos
trabalhadores. Os indicadores apresentados nesta secção constituem parâmetros que podem fornecer estimativas do
trabalho efetuado pelos inspetores.

35

No caso das infrações que afetam um único trabalhador, o número de infrações detetadas que foram corrigidas reflete
o número de trabalhadores cujas condições de trabalho e de vida melhoraram graças à inspeção do trabalho.

36

Isto pode ser organizado por grupos de trabalhadores, por exemplo, 0-4, 5-10, 11-20 etc.

2.4.2. INDICADORES COMPLEMENTARES, DEPENDENDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
OU NECESSIDADES NACIONAIS
Os indicadores acima apresentados representam uma lista limitada de medidas que poderiam, de
maneira geral, ser úteis aos países para avaliar os sistemas de inspeção do trabalho, independentemente das especificidades nacionais. No entanto, dependendo da legislação nacional e da estrutura
e das características da inspeção do trabalho, os países podem querer produzir uma outra série de
indicadores suplementares para lidar com certos aspetos específicos do seu contexto nacional, não
abrangido nesta metodologia geral.
Consoante o número de assuntos abrangidos pela inspeção do trabalho em cada país e a potencial
informação a que os inspetores do trabalho têm acesso, os indicadores sobre temas não abrangidos
na lista proposta podem ser:
a. o número de trabalhadores abrangidos pela contratação coletiva;
b. o número (e a taxa) de empregadores ou empresas associadas às organizações de
empregadores;
c. o número (e a taxa) dos membros dos sindicatos;
d. o número de dias não trabalhados devido a greves e lockout;
e. o número de dias não trabalhados devido a lesões profissionais; etc.
Também pode haver interesse para alguns países de produzir indicadores propostos usando uma
desagregação adicional, por exemplo:
i.

Em países onde uma proporção significativa da mão-de-obra é estrangeira, pode ser
esclarecedor ter os principais indicadores, referindo-se aos trabalhadores ou pessoas
na lista, apresentados por nacionais e não nacionais. Isto implicaria, por exemplo,
casos de lesões profissionais mortais e não mortais para os nacionais e não nacionais.

ii.

Desagregando alguns dos indicadores de contexto, também por nacionais/estrangeiros
onde for possível (de forma a calcular a parte da população empregada que não é
nacional, e a percentagem de trabalhadores estrangeiros e a parte da população
empregada sujeita ao controlo da inspeção do trabalho, que é estrangeira) permitirá
analisar a cobertura da inspeção do trabalho. Por exemplo, se os estrangeiros representam uma parte consideravelmente mais elevada da população empregada do que
da população sujeita à inspeção do trabalho, e parecem estar envolvidos numa parcela
significativa dos acidentes de trabalho, as inspeções do trabalho poderão usar esses
dados para justificar o alargamento da sua cobertura a esta população-alvo.

Nos casos em que as visitas de inspeção são anunciadas ou sem aviso prévio, será aconselhável
ter todos os indicadores relacionados com as visitas de inspeção nas propostas discriminadas
por visita anunciada/sem aviso prévio, além da desagregação proposta. Em particular, pode ser
especialmente útil ter estatísticas sobre visitas sem aviso prévio e anunciadas, desagregadas pelo
número de infrações detetadas, objeto das infrações detetadas, as sanções aplicadas, etc. Isso
poderá ser usado como um indicador do impacto do anúncio da visita.
Se for caso disso, os indicadores também poderão ser produzidos sobre a diferença entre o número
de visitas atribuídas e o número de visitas efetivamente realizadas, ou a parte das visitas efetuadas
no total de visitas planificadas.
Em alguns casos, pode ser útil para as estatísticas sobre denúncias interpostas considerar o canal
usado pelo requerente para apresentá-las, e em particular, se eram ou não anónimas.
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Para a elaboração de relatórios sobre lesões e acidentes de trabalho, as estatísticas poderiam
igualmente ter em conta a severidade ou gravidade da ocorrência.37
Em relação aos recursos financeiros da inspeção do trabalho, os indicadores propostos são muito
gerais. Sempre que há dados disponíveis, é útil incluir o orçamento total das inspeções do trabalho,
por projeto, programa, por região, etc. na ordem do dia das inspeções do trabalho.
Estes são apenas alguns exemplos concretos de itens adicionais em que os países podem estar
interessados. Há uma ampla gama de indicadores que podem potencialmente ser adicionados,
cabendo a cada país escolhê-los com base na disponibilidade de dados e nas necessidades em
matéria de políticas nacionais.
Países que desejam abordar o desempenho individual dos inspetores do trabalho, em particular como
um meio de avaliação do mérito, para aumentar a motivação para a eficiência das suas tarefas, ou
como um meio de identificar quando as tarefas atribuídas não são cumpridas, precisarão levar em
consideração as limitações do sistema de registo em si sobre estes resultados de "desempenho".
Neste contexto, pode ser possível calcular alguns dos indicadores relacionados com os inspetores
do trabalho na lista proposta para indivíduos, se os dados permitirem o seu cálculo.

2.5. TABULAÇÃO DOS DADOS
A apresentação dos dados recolhidos é tão crucial como a qualidade dos dados em si, uma vez
que influencia a interpretação das estatísticas. Consequentemente, a tabulação dos dados deve ser
cuidadosamente projetada para, com único olhar, se extraírem todas as observações de interesse e
conclusões possíveis. É sempre preferível ter quadros sinóticos, em vez de quadros superlotados com
estatísticas não diretamente necessárias a um determinado propósito ou a algum caso em estudo.
Na lista de indicadores propostos, a desagregação básica aconselhável para cada indicador é limitada. Ela deve ser alargada sempre que a disponibilidade dos dados e as circunstâncias nacionais o
permitam. Além disso, também é aconselhável ter estatísticas de tabulação cruzada de indicadores
com mais de uma desagregação: por exemplo, em vez de ter o número de inspetores do trabalho por
sexo separadamente do número de inspetores do trabalho, por região do país, uma tabulação mais
eficiente seria apresentar o número de inspetores do trabalho, por sexo, para cada região do país.
É importante notar que, juntamente com a apresentação essencial ou tabulação das estatísticas de
forma a que alcancem o seu potencial máximo, é necessário que as tabulações estejam amplamente
disponíveis para todos os utilizadores, incluindo investigadores, meios de comunicação, parceiros
sociais, público e também os outros principais utilizadores institucionais.
Exemplos de tabulações para indicadores propostos são fornecidos no anexo 2.

2.6. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO
DAS ESTATÍSTICAS
As estatísticas nunca são um fim em si, mas sempre um instrumento, um meio para expor algumas
questões específicas ou para mostrar o que está por detrás de uma determinada situação. No
contexto das estatísticas de inspeção do trabalho, os indicadores e tabulações discutidas acima têm
um grande potencial para caracterizar um sistema de inspeção do trabalho. Portanto, a utilidade
dos dados recolhidos reside mais na sua produção como estatísticas e na sua interpretação do que
nos dados em si.
37

36

Ver a última versão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) disponível em: http://www.who.int/classifications/
icd/en/

A utilização de estatísticas produzidas depende claramente da situação nacional, ou seja, que
tipo de informação a inspeção do trabalho necessita ou quer receber dos dados, que políticas ou
aspetos por exemplo, condições de trabalho estão a ser avaliadas para alcançar a conformidade
com a legislação do trabalho nacional, o que está em jogo, etc.
A seguir apresentamos exemplos da forma como as estatísticas podem apontar para diferentes
questões diferentes podem ser trabalhadas ou melhoradas e facilitar a elaboração de propostas
construtivas a partir das mesmas.
■

É sempre interessante calcular quotas, taxas e rácios para melhor entendermos o que as
estatísticas integram. As grandes tendências parecem mais evidentes quando se olha para
os números relativos como rácios do que observando valores absolutos. Por exemplo, é
aconselhável calcular o número médio de visitas realizadas por inspetor do trabalho por
mês (idealmente por região do país e por ramo de atividade económica). Se esse número
for considerado muito baixo, pode haver alguma explicação como restrições geográficas
(longas distâncias entre os locais de trabalho para visitar), intensidade das visitas (pode
haver algumas visitas realizadas muito completas, e extensas), restrições de equipamento
(falta de transporte adequado para visitar locais de trabalho), etc. Se não há nenhuma
explicação lógica, então há uma manifesta necessidade de organizar melhor as visitas
inspetivas para utilizar mais eficazmente o tempo de trabalho dos inspetores do trabalho.

■

Muitas vezes também é revelador comparar as proporções nacionais e rácios como as
descritas no parágrafo anterior aos de outros países da região, ou a região ou o continente
como um todo, quando existem estatísticas. Isto permitiria identificar as principais áreas
onde são necessárias melhorias de acordo com os padrões da região.

■

A análise das estatísticas por ramo da atividade económica ou por região do país pode mostrar
que há alguns ramos ou regiões que são significativamente mais problemáticos do que outros,
por exemplo, em termos de condições de trabalho. As estatísticas podem revelar, por exemplo,
que alguns ramos da atividade económica ou algumas regiões do país estão mais sujeitos
a acidentes de trabalho ou a cometer infrações (graves). No entanto, as visitas de inspeção
regularmente planeadas pela inspeção do trabalho no quadro das suas tarefas programadas
são distribuídas entre setores de atividade e em toda a região de uma forma que nem sempre
refletem os riscos relacionados com o incumprimento da legislação de alguns setores ou
regiões. Nestes casos, a análise das estatísticas apoiaria a(s) inspeção(ões) de trabalho para
reorganizar as suas visitas de inspeção proativas para concentrar mais esforços nos ramos
de atividades económicas ou regiões que parecem necessitar mais delas, libertando recursos
de áreas menos vulneráveis.

■

As estatísticas sobre o número e a proporção de denúncias formais e relatórios não tratados
podem evidenciar a necessidade de organizar as tarefas e recursos de inspeção do trabalho
de forma mais eficiente, para garantir que todas as denúncias formais e relatórios sejam
considerados. A análise das estatísticas sobre ações e visitas de inspeção proativa também
pode mostrar algumas áreas (regiões, ramos da atividade económica, etc.) onde os esforços
concentrados em tarefas de inspeção de trabalho regularmente planeadas parecem ser
superiores às necessidades.

■

O estudo do rácio de visitas proativas de inspeção em relação às visitas de inspeção reativa
e os respetivos resultados podem servir para fornecer diretrizes sobre a melhor forma de
afetar os recursos disponíveis, especialmente quando as estatísticas são analisadas por
região, ramo da atividade económica, etc.

■

As estatísticas sobre o tema das infrações detetadas podem mostrar que alguns tipos de
violações ocorrem em grande escala, expressando a necessidade de a autoridade competente abordar essas violações em particular, talvez através de um aconselhamento específico,
formação ou campanha de consciencialização sobre o tema.

■

A análise aprofundada das estatísticas também pode contribuir para uma melhor alocação
de recursos. A comparação dos recursos existentes (recursos humanos, equipamentos
disponíveis, etc.) com os resultados obtidos e a eficácia com que foram obtidos, por
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exemplo, entre as regiões do país, pode ajudar a avaliar quais os recursos que parecem
ter um maior impacto nas tarefas realizadas. Ou seja, será que os melhores resultados
registados e com maior eficiência se obtêm nos escritórios com mais computadores com
acesso à Internet por inspetor; naqueles com mais veículos à disposição dos inspetores do
trabalho por inspetor? Ou naqueles com mais inspetores por 100.000 pessoas ao trabalho
sujeitas a inspeção do trabalho? Será preferível investir na contratação de mais pessoal ou
na modernização do equipamento?
A potencial utilização das estatísticas produzidas é múltipla e a forma como este potencial é explorado depende das circunstâncias e das exigências nacionais. A lista de exemplos mostra como
a utilização das estatísticas da inspeção do trabalho pode permitir à inspeção do trabalho avaliar
as infraestruturas, o funcionamento e a eficiência do próprio sistema, mas está contudo longe de
ser exaustiva.

2.7. NOVOS PROGRESSOS E APOIO DA OIT
Apesar deste estudo com base nas seis experiências piloto de país representar um grande passo
em frente no desenvolvimento de uma metodologia harmonizada na compilação e produção de
estatísticas de inspeção do trabalho relevantes, fiáveis, atualizadas e comparáveis, ainda há muito
a fazer no futuro. Muitos dos desenvolvimentos que devem ocorrer progressivamente dependerão de
novas experiências nacionais utilizando esta metodologia proposta, bem como sobre a forma como
esta afeta os resultados observados nos sistemas estatísticos nacionais da inspeção do trabalho.

2.7.1. ESTABELECER VALORES DE REFERÊNCIA
No futuro, seria ideal estabelecer parâmetros de referência, ou valores de referência, para os
principais indicadores estatísticos sobre recursos, tarefas e resultados da inspeção do trabalho.
Estes devem basear-se na experiência dos sistemas de inspeção do trabalho dos países de todos
os níveis de desenvolvimento. Esses pontos de referência permitiriam aos países avaliar a situação,
o desempenho e qualidade do seu próprio sistema de inspeção do trabalho.
Fixar valores de referência implicaria, por exemplo, estabelecer um número de referência para as
visitas de inspeção a realizar por inspetor de trabalho, por semana. Um número médio de visitas
por inspetor, por semana, muito menor que o valor de referência, alertaria a inspeção do trabalho
correspondente para a necessidade de melhorar o planeamento das visitas ou para melhor repartir
o horário de trabalho dos inspetores do trabalho. Da mesma forma, se o número médio de visitas
por inspetor, por semana, for muito superior ao valor de referência poderia constituir um sinal de
que as visitas não estão a ser conduzidas minuciosamente.
Outro ponto de referência útil poderia ser o número de inspetores por 100.000 pessoas empregadas
sujeitas ao controlo da inspeção do trabalho. Sempre que o rácio calculado por um país estiver
consideravelmente abaixo do ponto de referência, seria um sinal de que os recursos humanos da
inspeção do trabalho não eram suficientes para cobrir adequadamente toda a população empregada
sujeita ao controlo da inspeção do trabalho.

2.7.2. INQUÉRITOS À SATISFAÇÃO DOS UTILIZADORES DOS SERVIÇOS DA
INSPEÇÃO DO TRABALHO
Em várias experiências nacionais do projeto piloto, considerou-se útil avaliar o trabalho da inspeção
do trabalho para desenvolver, no futuro, um conjunto de indicadores que transmitam o nível de
satisfação dos beneficiários dos serviços de inspeção do trabalho, criando formulários breves ou
modelos de inquéritos de satisfação.
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2.7.3. MODELO DE QUALIDADE DA INSPECÇÃO DE TRABALHO
Com o tempo, o melhor seria conceber um modelo global e abrangente de qualidade para avaliar o
desempenho dos sistemas de inspeção do trabalho e dos recursos humanos das inspeções do trabalho, apontar as áreas onde há margem para melhorias e determinar os níveis ótimos de utilização
de recurso à prevenção e ao controlo ou aos valores ótimos de sanções para que sejam dissuasoras.

2.7.4. COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA OIT
O Bureau Internacional do Trabalho está disponível para cooperar, na medida do possível, com os
países no desenvolvimento do seu sistema estatístico de inspeção do trabalho através de assistência
técnica e formação.
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3 Conclusão

Em suma, as experiências nacionais documentadas no estudo em seis países piloto, permitiram
identificar os principais desafios e ações desenvolvidas para explorar plenamente e desenvolver um
sistema estatístico para a inspeção do trabalho. Com base nos resultados dessas experiências, foi
elaborado um conjunto coerente de indicadores que fornecerá às inspeções do trabalho informações
úteis e pertinentes para facilitar a avaliação do seu funcionamento e desempenho, fornecendo
também estatísticas preciosas para partilhar com outras instituições, agências, parceiros sociais
e com o público.
Esta proposta de metodologia representa um marco na procura de estatísticas sobre a inspeção do
trabalho válidas, fiáveis e internacionalmente comparáveis. No entanto, há muito a fazer no futuro
no domínio das estatísticas de inspeção do trabalho, em particular no que respeita à avaliação da
qualidade da inspeção do trabalho.

41

ANEXO 1
ADM
ES
HH
LIR
NAC
OE
PC

Lista dos indicadores propostos*

Registos administrativos de outras instituições ou agências
Inquérito aos estabelecimentos
Inquérito ao emprego ou outro às famílias
Registos da inspeção do trabalho
Contas nacionais
Estimativas oficiais
Recenseamento da população

Grupo

Subgrupo

Indicador

População
empregada

Emprego e
Unidades
Económicas
Trabalhadores

Indicadores de
contexto

Desagregação

Unidade

Fontes
possíveis

Recolhidos ou
Calculados

Sexo

Pessoas

HH, PC

Recolhidos

Idade

Pessoas

HH, PC

Recolhidos

Região do país

Pessoas

HH, PC

Recolhidos

Setor Institucional

Pessoas

HH, PC

Recolhidos

Pessoas

HH, PC

Recolhidos

Pessoas

HH, PC

Recolhidos

Pessoas

HH, PC

Recolhidos

Sexo

Pessoas

HH, ES, ADM

Recolhidos

Idade

Pessoas

HH, ES, ADM

Recolhidos

Região do país

Pessoas

HH, ES, ADM

Recolhidos

Setor Institucional

Pessoas

HH, ES, ADM

Recolhidos

Pessoas

HH, ES, ADM

Recolhidos

Pessoas

HH, ES, ADM

Recolhidos

Pessoas

HH, ES, ADM

Recolhidos

ES, ADM

Recolhidos

ES, ADM

Recolhidos

ES, ADM

Recolhidos

ES, ADM

Recolhidos

Principal grupo
profissional
Ramo de atividade
económica
Situação na
profissão

Principal grupo
profissional
Ramo de atividade
económica
Dimensão do
estabelecimento

Ramo de atividade
económica
Dimensão do
estabelecimento

Unidades
económicas
Unidades
económicas
Unidades
económicas
Unidades
económicas

Sexo

Pessoas

ADM, OE

Recolhidos

Idade

Pessoas

ADM, OE

Recolhidos

Região do país

Pessoas

ADM, OE

Recolhidos

Setor Institucional

Pessoas

ADM, OE

Recolhidos

Pessoas

ADM, OE

Recolhidos

Pessoas

ADM, OE

Recolhidos

Pessoas

ADM, OE

Recolhidos

Pessoas

ADM, OE

Recolhidos

Região do país
Unidades
económicas

Cobertura da
Segurança
Social

População
empregada
registada na
segurança social

Setor Institucional

Principal grupo
profissional
Ramo de atividade
económica
Situação na
profissão
Dimensão do
estabelecimento

* As siglas correspondem à versão inglesa.
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Grupo

Subgrupo

Indicador

População
empregada
coberta pela
inspeção do
trabalho

Cobertura da
Inspeção do
Trabalho

Trabalhadores
cobertos pela
inspeção do
trabalho

Desagregação

Unidade

Fontes
possíveis

Recolhidos ou
Calculados

Sexo

Pessoas

LIR, OE

Recolhidos

Região do país

Pessoas

LIR, OE

Recolhidos

Pessoas

LIR, OE

Recolhidos

Pessoas

LIR, OE

Recolhidos

Pessoas

LIR, OE

Recolhidos

Sexo

Pessoas

LIR, OE

Recolhidos

Região do país

Pessoas

LIR, OE

Recolhidos

Pessoas

LIR, OE

Recolhidos

Pessoas

LIR, OE

Recolhidos

Unidades
económicas

LIR, OE

Recolhidos

Unidades
económicas

LIR, OE

Recolhidos

Unidades
económicas

LIR, OE

Recolhidos

Unidades
económicas

LIR, OE

Recolhidos

Casos

ADM

Recolhidos

Casos

ADM

Recolhidos

Percentagem

ADM

Calculados

Casos

ADM

Recolhidos

Casos

ADM

Recolhidos

Casos

ADM

Recolhidos

Percentagem

ADM

Calculados

Percentagem

ADM

Calculados

Percentagem

ADM

Calculados

Setor
Institucional
Ramo de
atividade
económica
Situação na
profissão

Setor
Institucional
Ramo de
atividade
económica
Região do país

Unidades
económicas
sujeitas a
inspeção

Indicadores
de contexto
(cont.)

Acidentes
de trabalho
notificados

Setor
Institucional
Ramo de
atividade
económica
Dimensão do
estabelecimento
Mortais ou não
mortais
Ramo de
atividade
económica

Proporção de
casos de lesões
profissionais
notificadas
Mortais ou não
para cada ramo
de atividade
mortais
económica em
relação ao número
total de casos
notificados
Sexo
Acidentes de
trabalho

Casos de lesões
profissionais
notificados

Proporção
feminina de
casos de lesões
profissionais
notificadas

Mortais ou não
mortais
Ramo de
atividade
económica
Mortais ou não
mortais
Ramo de
atividade
económica

Proporção de
casos de lesões
profissionais
notificadas
Mortais ou não
para cada ramo
de atividade
mortais
económica em
relação ao número
total de casos
notificados
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Grupo

Subgrupo

Unidade

Fontes
possíveis

Recolhidos ou
Calculados

Taxa

ADM

Calculados

Taxa

ADM

Calculados

Taxa

ADM

Calculados

Taxa

ADM

Calculados

Taxa

ADM

Calculados

Taxa

ADM

Calculados

Casos

ADM

Recolhidos

Casos

ADM

Recolhidos

Casos

ADM

Recolhidos

Casos

ADM, ES

Recolhidos

Pessoas

ADM, ES

Recolhidos

Pessoas
Pessoas
Pessoas
Pessoas

LIR
LIR
LIR
LIR

Recolhidos
Recolhidos
Recolhidos
Recolhidos

Pessoas

LIR

Recolhidos

Taxa

LIR

Calculados

Taxa

LIR

Calculados

Taxa

LIR

Calculados

Ratio

LIR

Calculados

Moeda
corrente

NAC, ADM,
OE

Recolhidos

Proporção do
orçamento da(s)
inspeção(ões)
no orçamento
do ministério
ou instituição
correspondente

Percentagem

NAC, ADM,
OE

Calculados

Proporção do
orçamento da(s)
inspeção(ões)
no orçamento do
Estado

Percentagem

NAC, ADM,
OE

Calculados

Taxa de
crescimento da(s)
inspeção(ões)
do trabalho em
termos reais

Percentagem

NAC, ADM,
OE

Calculados

Indicador

Desagregação

Sexo
Taxa de frequência Mortais ou não
mortais
de lesões
Ramo de
profissionais
atividade
Acidentes
económica
de trabalho
Sexo
(cont.)
Mortais ou não
Taxa de incidência mortais
de lesões
Ramo de
profissionais
atividade
Indicadores
económica
de contexto
Sexo
(cont.)
Mortais ou não
Casos de doenças mortais
Doenças
profissionais
profissionais
Ramo de
notificados
atividade
económica
Ramo de
Greves e
encerramentos
atividade
Greves e
(lockouts)
económica
encerramentos
Ramo de
Trabalhadores
(lockouts)
envolvidos em
atividade
greves e lockouts económica
Sexo
Região do país
Inspetores do
trabalho
Especialidade
Nível hierárquico
Pessoal
administrativo de Região do país
apoio à inspeção
Taxa de inspetores
por 100.000
trabalhadores
Região do país
sujeitos a
inspeção do
Recursos
trabalho
humanos
Taxa de
inspetores por
100.000 pessoas Região do país
empregadas
Taxa de inspetores
por 100.000
Região do país
trabalhadores
Unidades
económicas
Indicadores de
sujeitas a
Região do país
recursos
inspeção por
inspetor
Orçamento da(s)
inspeção(ões) do
trabalho

Recursos
Financeiros
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Desagregação

Unidade

Fontes
possíveis

Recolhidos ou
Calculados

Escritórios
utilizados pela(s)
inspeção(ões) do
trabalho

Região do país

Escritórios

LIR

Recolhidos

Escritórios utilizados
pela(s) inspeção(ões)
Região do país
do trabalho com
acesso à Internet

Escritórios

LIR

Recolhidos

Percentagem

LIR

Calculados

Computadores LIR

Recolhidos

Percentagem de
escritórios utilizados
pela(s) inspeção(ões) Região do país
do trabalho com
acesso à Internet
Computadores
operacionais
disponíveis para a(s) Região do país
inspeção(ões) do
trabalho

Condições de
trabalho do
Indicadores de
pessoal da(s)
recurso (cont.)
inspeção(ões)
do trabalho

Computadores
operacionais
disponíveis para a(s)
inspeção(ões) do
trabalho

Região do país

Taxa

LIR

Calculados

Computadores
operacionais com
acesso à Internet
disponíveis para a(s)
inspeção(ões) do
trabalho

Região do país

Computadores LIR

Recolhidos

Computadores
operacionais com
acesso à Internet
Região do país
disponíveis para a
inspeção do trabalho
por inspetor

Taxa

LIR

Calculados

Veículos de
transporte
operacionais
para trabalho
disponíveis para a(s)
inspeção(ões) do
trabalho

Veículos

LIR

Recolhidos

Taxa

LIR

Calculados

Proativas ou
reativas

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Veículos de
transporte
para trabalho
operacionais
Região do país
disponíveis para a(s)
inspeção(ões) do
trabalho por inspetor

Ações Inspetivas

Indicadores
do trabalho
realizado
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Ações
Inspetivas

Ações de inspeção
proativas

Tipo de ação
inspetiva
Ramo de
atividade
económica
Dimensão do
estabelecimento
Número de
Inspetores
designados
Número de
infrações
detetadas
Quer tenham
dado origem
ou não a um
procedimento

Grupo

Subgrupo

Ações
Inspetivas
(cont.)

Indicadores
do trabalho
realizado
(cont.)

Indicador

Desagregação

Unidade

Fontes
possíveis

Recolhidos ou
Calculados

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Causa (denúncia
formal ou
Casos
relatório)

LIR

Recolhidos

Motivo principal
para uma
denúncia formal
ou relatório

Casos

LIR

Recolhidos

Tipo de ação
inspetiva

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Recolhidos

Número de
Inspetores
designados

Casos

LIR

Recolhidos

Número de
infrações
detetadas

Casos

LIR

Recolhidos

Quer tenham
dado origem
ou não a um
procedimento

Casos

LIR

Recolhidos

Proativas ou
reativas

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Tipo de visita
de inspeção
(primeira visita,
visita de acompanhamento, e
outra, etc.)

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Recolhidos

Número de
inspetores
designados

Casos

LIR

Recolhidos

Número de
infrações
detetadas

Casos

LIR

Recolhidos

Quer tenham
dado origem
ou não a um
procedimento

Casos

LIR

Recolhidos

Quer tenha sido
anunciado ou
não

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
Ações de inspeção
atividade
reativas
económica

Visitas inspetivas

Visitas
inspetivas
Visitas inspetivas
proativas
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Desagregação

Unidade

Fontes
possíveis

Recolhidos ou
Calculados

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Causa (denúncia
formal ou
Casos
relatório)

LIR

Recolhidos

LIR

Recolhidos

LIR

Recolhidos

Motivo principal
para uma
Casos
denúncia formal
ou relatório
Tipo de visita
inspetiva (primeira visita, visita de Casos
acompanhamento, e outra)

Visitas inspetivas
reativas

Indicadores
do trabalho
realizado
(cont.)

Visitas inspetivas (cont.)

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Recolhidos

Número de
inspetores
designados

Casos

LIR

Recolhidos

Número de
infrações
detetadas

Casos

LIR

Recolhidos

Quer tenham
dado origem
ou não a um
procedimento

Casos

LIR

Recolhidos

Quer tenha sido
anunciado ou
não

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Ratio

LIR

Calculados

Tipo de visita
inspetiva
(primeira visita,
visita de acompanhamento e
outra.)

Ratio

LIR

Calculados

Ramo de
atividade
económica

Ratio

LIR

Calculados

Ratio

LIR

Calculados

Número de
Inspetores
designados

Ratio

LIR

Calculados

Número de
infrações
detetadas

Ratio

LIR

Calculados

Quer tenham
dado origem
ou não a um
procedimento

Ratio

LIR

Calculados

Rácio de visitas
inspetivas
proativas em
Dimensão do
relação às visitas
estabelecimento
inspetivas reativas
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Primeiras visitas
proativas

Indicadores
do trabalho
realizado
(cont.)

Visitas inspetivas (cont.)

Primeiras visitas
reativas

Desagregação

Unidade

Fontes
possíveis

Recolhidos ou
Calculados

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Recolhidos

Número de
inspetores
designados

Casos

LIR

Recolhidos

Número de
infrações
detetadas

Casos

LIR

Recolhidos

Quer tenham
dado origem
ou não a um
procedimento

Casos

LIR

Recolhidos

Quer tenha sido
anunciado ou
não

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Causa (denúncia
formal ou
Casos
relatório)

LIR

Recolhidos

Motivo principal
para uma
denúncia formal
ou relatório

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Recolhidos

Número de
inspetores
designados

Casos

LIR

Recolhidos

Número de
infrações
detetadas

Casos

LIR

Recolhidos

Quer tenham
dado origem
ou não a um
procedimento

Casos

LIR

Recolhidos

Quer tenha sido
anunciada ou
não

Casos

LIR

Recolhidos
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Distribuição
percentual
das principais
infrações
detetadas

Indicadores
do trabalho
realizado
(cont.)

Visitas
inspetivas
(cont.)
Unidades
económicas
visitadas

Visitas inspetivas
noturnas
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Fontes
possíveis

Recolhidos ou
Calculados

Visitas inspetivas
proativas/
Percentagem
reativas

LIR

Calculados

Tipo de visita
de inspeção
(primeira visita,
visita de acompanhamento, e
outra, etc.)

Percentagem

LIR

Calculados

Região do país

Percentagem

LIR

Calculados

Ramo de
atividade
económica

Percentagem

LIR

Calculados

Dimensão do
estabelecimento

Percentagem

LIR

Calculados

Quer tenha sido
anunciada ou
não

Percentagem

LIR

Calculados

Região do país

Unidades
económicas

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Unidades
económicas

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Unidades
económicas

LIR

Recolhidos

Número de
visitas

Unidades
económicas

LIR

Recolhidos

Número de
infrações
detetadas

Unidades
económicas

LIR

Recolhidos

Quer a visita
tenha ou não
originado um
procedimento

Unidades
económicas

LIR

Recolhidos

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Recolhidos

Motivo principal

Casos

LIR

Recolhidos

Número de
infrações
detetadas

Casos

LIR

Recolhidos

Desagregação

Unidade

Grupo

Subgrupo

Indicador

Desagregação

Unidade

Fontes
possíveis

Recolhidos ou
Calculados

Tipo de
requerente

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Nacional/não
nacional

Casos

LIR

Recolhidos

Motivo principal

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Recolhidos

Quer tenha
resultado ou
não numa ação
inspetiva

Casos

LIR

Recolhidos

Tipo de
requerente

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Recolhidos

Quer tenha
resultado ou
não numa ação
inspetiva

Casos

LIR

Recolhidos

Sexo do
trabalhador ou
da maioria dos
trabalhadores
envolvidos
Idade do
trabalhador ou
da maioria dos
trabalhadores
envolvidos
Denúncias formais
recebidas

Indicadores
do trabalho
realizado
(cont.)

Denúncias
formais e
relatórios

Sexo do
trabalhador ou
da maioria dos
trabalhadores
envolvidos
Idade do
trabalhador ou
da maioria dos
trabalhadores
envolvidos
Nacional/não
Denúncias formais nacional
apresentadas
e que foram
Motivo principal
tratadas
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Desagregação

Unidade

Fontes
possíveis

Recolhidos ou
Calculados

Tipo de
requerente

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Recolhidos

Motivo principal

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Recolhidos

Quer tenha
resultado ou
não numa ação
inspetiva

Casos

LIR

Recolhidos

Motivo principal

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Quer tenha
resultado ou
não numa ação
inspetiva

Casos

LIR

Recolhidos

Motivo principal

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Recolhidos

Sexo do
trabalhador ou
da maioria dos
trabalhadores
envolvidos
Idade do
trabalhador ou
da maioria dos
Denúncias formais
trabalhadores
que resultaram em envolvidos
ações inspetivas
Motivo principal

Indicadores
do trabalho
realizado
(cont.)

Denúncias
formais e
relatórios
(cont.)

Relatório
preenchidos

Ramo de
Relatório
atividade
preenchidos e não
económica
tratados
Dimensão do
estabelecimento

Relatório que
resultaram de
ações inspetivas
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Grupo

Subgrupo

Desagregação

Unidade

Fontes
possíveis

Recolhidos ou
Calculados

Mortais ou não
mortais

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Mortais ou não
mortais

Casos

LIR

Recolhidos

Sexo

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Mortais ou não
mortais

Casos

LIR

Recolhidos

Casos de doenças Sexo
profissionais
Região do país
objeto de um
inquérito
Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Quer as infrações
tenham sido
Casos
totalmente
corrigidas ou não

LIR

Recolhidos

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Recolhidos

Tipo de sanção
imposta (coimas,
paragem do
trabalho, outra)

Casos

LIR

Recolhidos

Montante das
coimas impostas

Casos

LIR

Recolhidos

Assunto das
infrações
detetadas

Casos

LIR

Recolhidos

Indicador

Acidentes de
trabalho objeto
de um inquérito

Inquérito
sobre
acidentes de
trabalho

Casos de lesões
profissionais
objeto de um
inquérito

Indicadores
do trabalho
realizado
(cont.)

Visitas de
Dimensão do
acompanhamento estabelecimento

Resultados do
trabalho da(s)
inspeção(ões)
do trabalho
Visitas de
acompanhamento
em que as
infrações
previamente
detetadas foram
totalmente
corrigidas
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Visitas de
acompanhamento
em que as
infrações
detetadas
previamente não
foram totalmente
corrigidas

Indicadores
do trabalho
realizado
(cont.)

Resultados do
trabalho da(s)
inspeção(ões)
do trabalho)
(cont.)

Percentagem
de visitas de
acompanhamento
em que as
infrações
detetadas foram
totalmente
corrigidas

Número de
unidades
económicas onde
as infrações
previamente
detetadas foram
totalmente
corrigidas
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Desagregação

Unidade

Fontes
possíveis

Recolhidos ou
Calculados

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Recolhidos

Tipo de sanção
imposta (coimas,
Casos
paragem do
trabalho, outra)

LIR

Recolhidos

Montante das
coimas impostas

Casos

LIR

Recolhidos

Assunto das
infrações
detetadas

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Percentagem

LIR

Calculados

Ramo de
atividade
económica

Percentagem

LIR

Calculados

Dimensão do
estabelecimento

Percentagem

LIR

Calculados

Tipo de sanção
imposta (coimas,
Percentagem
paragem do
trabalho, outra)

LIR

Calculados

Montante das
coimas impostas

Percentagem

LIR

Calculados

Assunto das
infrações
detetadas

Percentagem

LIR

Calculados

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Recolhidos

Tipo de sanção
imposta (coimas,
Casos
paragem do
trabalho, outra)

LIR

Recolhidos

Montante das
coimas impostas

Casos

LIR

Recolhidos

Assunto das
infrações
detetadas

Casos

LIR

Recolhidos

Grupo

Subgrupo

Indicador

Número de
unidades
económicas onde
as infrações
detetadas
previamente não
foram totalmente
corrigidas

Indicadores
do trabalho
realizado
(cont.)

Resultados do
trabalho da(s)
inspeção(ões)
do trabalho)
(cont.)

Percentagem
de unidades
económicas em
que as infrações
detetadas
previamente que
foram totalmente
corrigidas

Percentagem
de unidades
económicas em
que as infrações
detetadas
previamente
que não foram
totalmente
corrigidas

Desagregação

Unidade

Fontes
possíveis

Recolhidos ou
Calculados

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Recolhidos

Tipo de sanção
imposta (coimas,
Casos
paragem do
trabalho, outra)

LIR

Recolhidos

Montante das
Casos
coimas impostas

LIR

Recolhidos

Assunto das
infrações
detetadas

Casos

LIR

Recolhidos

Região do país

Percentagem

LIR

Calculados

Ramo de
atividade
económica

Percentagem

LIR

Calculados

Dimensão do
estabelecimento

Percentagem

LIR

Calculados

Tipo de sanção
imposta (coimas,
Percentagem
paragem do
trabalho, outra)

LIR

Calculados

Montante das
Percentagem
coimas impostas

LIR

Calculados

Assunto das
infrações
detetadas

Percentagem

LIR

Calculados

Região do país

Percentagem

LIR

Calculados

Ramo de
atividade
económica

Percentagem

LIR

Calculados

Dimensão do
estabelecimento

Percentagem

LIR

Calculados

Tipo de sanção
imposta (coimas,
Percentagem
paragem do
trabalho, outra)

LIR

Calculados

Montante das
Percentagem
coimas impostas

LIR

Calculados

Assunto das
infrações
detetadas

LIR

Calculados

Percentagem
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Tempo decorrido
entre o momento
em que a
denúncia ou
o relatório foi
apresentado e a
primeira visita
(quando aplicável)

Tempo de
Indicadores
reação da(s)
de Eficiência e
inspeção(ões)
Qualidade
do trabalho

Desagregação

Unidade

Fontes
possíveis

Recolhidos ou
Calculados

Região do país

Dias

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Dias

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Dias

LIR

Recolhidos

Assunto

Dias

LIR

Recolhidos

Região do país

Dias

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Dias

LIR

Recolhidos

Dias

LIR

Recolhidos

Assunto

Dias

LIR

Recolhidos

Região do país

Dias

LIR

Recolhidos

Dias

LIR

Recolhidos

Dias

LIR

Recolhidos

Dias

LIR

Recolhidos

Tempo decorrido
entre a primeira
visita e a visita de
acompanhamento
(quando aplicável) Dimensão do
estabelecimento

Ramo de
Tempo decorrido
atividade
entre o momento económica
em que a infração
foi detetada e em
que a mesma foi
corrigida (quando
Dimensão do
aplicável)
estabelecimento

Assunto
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Duração média da
investigação até
à aplicação das
sanções contra a
empresa (quando
apropriada à
sanção)
Tempo de
reação da(s)
inspeção(ões)
do trabalho
(cont.)
Número de
visitas inspetivas
atrasadas ou não
realizadas no
prazo previsto

Indicadores
de Eficiência
e Qualidade
(cont.)

Âmbito das
atividades
realizadas/não
realizadas

Desagregação

Unidade

Fontes
possíveis

Recolhidos ou
Calculados

Região do país

Dias

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Dias

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Dias

LIR

Recolhidos

Assunto

Dias

LIR

Recolhidos

Região do país

Casos

LIR

Recolhidos

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Recolhidos

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Recolhidos

Número de
inspetores
designados

Casos

LIR

Recolhidos

Tipo de
requerente

Casos

LIR

Calculados

Sexo do
trabalhador ou
da maioria dos
trabalhadores
envolvidos

Casos

LIR

Calculados

Idade do
trabalhador ou
da maioria dos
trabalhadores
envolvidos

Casos

LIR

Calculados

Casos

LIR

Calculados

Motivo principal

Casos

LIR

Calculados

Região do país

Casos

LIR

Calculados

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Calculados

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Calculados

Quer tenha
resultado ou
não numa ação
inspetiva

Casos

LIR

Calculados

Percentagem

LIR

Calculados

Nacional/não
Denúncias formais nacional
não tratadas

Proporção de
denúncias formais
não tratadas
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Grupo

Subgrupo

Indicador

Número de
relatórios não
tratados

Desagregação

Unidade

Fontes
possíveis

Recolhidos ou
Calculados

Motivo principal

Casos

LIR

Calculados

Região do país

Casos

LIR

Calculados

Ramo de
atividade
económica

Casos

LIR

Calculados

Dimensão do
estabelecimento

Casos

LIR

Calculados

Percentagem

LIR

Calculados

Mortais ou não
mortais

Percentagem

LIR

Calculados

Região do país

Percentagem

LIR

Calculados

Ramo de
atividade
económica

Percentagem

LIR

Calculados

Mortais ou não
mortais

Percentagem

LIR

Calculados

Sexo

Percentagem

LIR

Calculados

Região do país

Percentagem

LIR

Calculados

Ramo de
atividade
económica

Percentagem

LIR

Calculados

Mortais ou não
mortais

Percentagem

LIR

Calculados

Sexo

Percentagem

LIR

Calculados

Região do país

Percentagem

LIR

Calculados

Ramo de
atividade
económica

Percentagem

LIR

Calculados

Sexo

Taxa

LIR

Calculados

Região do país

Taxa

LIR

Calculados

Ramo de
atividade
económica

Taxa

LIR

Calculados

Proporção de
relatórios não
tratados

Proporção
de acidentes
de trabalho
notificados objeto
de um inquérito
Âmbito das
atividades
realizadas/
não realizadas
(cont.)
Indicadores
de Eficiência
e Qualidade
(cont.)

Proporção
de lesões
profissionais
notificadas objeto
de um inquérito

Proporção
de doenças
profissionais
notificadas objeto
de um inquérito

Eficiência
da utilização
dos recursos
humanos das
inspeções do
trabalho
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Número médio de
visitas realizadas
por inspetor

Grupo

Subgrupo

Eficiência
da utilização
dos recursos
humanos das
inspeções do
trabalho (cont.)

Impacto da(s)
inspeção(ões)
do trabalho nas
condições do
trabalho

Indicador

Duração média
das visitas

Desagregação

Unidade

Fontes
possíveis

Recolhidos ou
Calculados

Região do país

Horas

LIR

Calculados

Ramo de
atividade
económica

Horas

LIR

Calculados

Dimensão do
estabelecimento

Horas

LIR

Calculados

Assunto

Horas

LIR

Calculados

Casos

LIR

Recolhidos

Casos

LIR

Recolhidos

Número de
infrações
detetadas
envolvendo um
único trabalhador
e que foram
totalmente
corrigidas

Número de
infrações
detetadas
envolvendo um
único trabalhador
e que não foram
totalmente
corrigidas

Número de
trabalhadores
envolvidos por
cada caso
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Especialistas em segurança social

Especialistas em segurança e saúde

Inspetores

Supervisores

Dirigentes

Outras

Auxiliares do Inspetor

Inspetores

Supervisores

Dirigentes

Outras

Assistentes do Inspetor

Inspetores

Supervisores

Dirigentes

Outras

Assistentes do Inspetor

Especialistas em condições de trabalho e emprego

Especialidade e nível hierárquico

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Região
Região
…
do país 1 do país 2
Total

Homens

Total
Total

Exemplos de configurações para tabulações

Efetivos das inspeções do trabalho desagregado por sexo, região do país, especialidade e nível hierárquico

ANEXO 2
Região
Região
…
do país 1 do país 2

Mulheres
Total
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Dirigentes

Outras

Assistentes do Inspetor

Inspetores

Supervisores

Dirigentes

Outras

Assistentes do Inspetor

Inspetores

Supervisores

Total

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Região
Região
…
do país 1 do país 2
Total

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Mulheres

A. Agricultura, silvicultura e pesca

500 ou mais trabalhadores

100 a 499 trabalhadores

50 a 99 trabalhadores

20 a 49 trabalhadores

5 a 19 trabalhadores

1 a 4 trabalhadores

Ramo de atividade (ISIC rev.4) e dimensão do estabelecimento

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Total

Visitas proativas

Total

Número de visitas inspetivas

Total

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Visitas reativas

Número de visitas inspetivas proativas e reativas por região do país, ramo de atividade económica e dimensão do estabelecimento

Total

Outras Especialidades

Especialidade e nível hierárquico

Homens

Total

Efetivos das inspeções do trabalho desagregado por sexo, região do país, especialidade e nível hierárquico

Total

Total
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500 ou mais trabalhadores

100 a 499 trabalhadores

50 a 99 trabalhadores

20 a 49 trabalhadores

5 a 19 trabalhadores

1 a 4 trabalhadores

500 ou mais trabalhadores

100 a 499 trabalhadores

50 a 99 trabalhadores

20 a 49 trabalhadores

5 a 19 trabalhadores

1 a 4 trabalhadores

500 ou mais trabalhadores

100 a 499 trabalhadores

50 a 99 trabalhadores

20 a 49 trabalhadores

5 a 19 trabalhadores

1 a 4 trabalhadores

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Total

Região
Região
…
do país 1 do país 2

*A classificação completa ISIC rev.4 está disponível em http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27

Total

Etc (*)

C. Indústria transformadora

B. Indústrias extrativas

Ramo de atividade (ISIC rev.4) e dimensão do estabelecimento

Visitas proativas

Total

Número de visitas inspetivas

Total

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Visitas reativas

Número de visitas inspetivas proativas e reativas por região do país, ramo de atividade económica e dimensão do estabelecimento

Total
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Mobbing e assédio

Trabalho não declarado

Violações à segurança e saúde no trabalho

Duração do trabalho excessiva

Não aplicação do salário mínimo

Não pagamento de salários

Outras

Trabalho infantil perigoso

Incumprimento na declaração de acidentes de trabalho

B. Indústrias extrativas

Outras

Trabalho infantil perigoso

Incumprimento na declaração de acidentes de trabalho

Mobbing e assédio

Trabalho não declarado

Violações à segurança e saúde no trabalho

Duração do trabalho excessiva

Não aplicação do salário mínimo

Não pagamento de salários

100%

100%

…

…

100%

A. Agricultura, silvicultura e pesca

100%

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Tipo das principais infrações detetadas e ramo de atividade
(ISIC Rev. 4)

Total

Distribuição percentual

100%

100%

Total

100%

100%

100%

100%

…

…

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Visitas proativas

100%

100%

Total

100%

100%

100%

100%

…

…

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Visitas reativas

100%

100%

Total

Distribuição percentual dos principais tipos de infrações detetadas durante as visitas inspetivas proativas e reativas, por região do país e ramo de atividade
económica
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Total

Etc.

Outras

Trabalho infantil perigoso

Incumprimento na declaração de acidentes de trabalho

Mobbing e assédio

Trabalho não declarado

Violações à segurança e saúde no trabalho

Duração do trabalho excessiva

Não aplicação do salário mínimo

Não pagamento de salários

Outras

Trabalho infantil perigoso

Incumprimento na declaração de acidentes de trabalho

Mobbing e assédio

Trabalho não declarado

Violações à segurança e saúde no trabalho

Duração do trabalho excessiva

Não aplicação do salário mínimo

Não pagamento de salários

100%

100%

…

…

100%

C. Indústria transformadora

100%

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Tipo das principais infrações detetadas e ramo de atividade
(ISIC Rev. 4)

Total

Distribuição percentual

100%

100%

Total

100%

100%

100%

100%

…

…

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Visitas proativas

100%

100%

Total

100%

100%

100%

100%

…

…

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Visitas reativas

100%

100%

Total

Distribuição percentual dos principais tipos de infrações detetadas durante as visitas inspetivas proativas e reativas, por região do país e ramo de atividade
económica
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C. Indústria transformadora

B. Indústrias extrativas

A. Agricultura, silvicultura e pesca

500 ou mais trabalhadores

100 a 499 trabalhadores

50 a 99 trabalhadores

20 a 49 trabalhadores

5 a 19 trabalhadores

1 a 4 trabalhadores

500 ou mais trabalhadores

100 a 499 trabalhadores

50 a 99 trabalhadores

20 a 49 trabalhadores

5 a 19 trabalhadores

1 a 4 trabalhadores

500 ou mais trabalhadores

100 a 499 trabalhadores

50 a 99 trabalhadores

20 a 49 trabalhadores

5 a 19 trabalhadores

1 a 4 trabalhadores

Ramo de atividade (ISIC Rev. 4) e dimensão do estabelecimento

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Região
Região
…
do país 1 do país 2
Total

Uma visita

Total

Número de unidades económicas visitadas

Total

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Duas visitas

Número de unidades económicas visitadas por região do país, ramo de atividade económica, dimensão do estabelecimento e número de visitas
efetuadas

Total

66

Total

500 ou mais trabalhadores

100 a 499 trabalhadores

50 a 99 trabalhadores

20 a 49 trabalhadores

5 a 19 trabalhadores

1 a 4 trabalhadores

Ramo de atividade (ISIC Rev. 4) e dimensão do estabelecimento

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Região
Região
…
do país 1 do país 2
Total

Uma visita

Total

Número de unidades económicas visitadas

Total

Região
Região
…
do país 1 do país 2

Duas visitas

Número de unidades económicas visitadas por região do país, ramo de atividade económica, dimensão do estabelecimento e número de visitas
efetuadas

Total

As estatísticas de inspeção de trabalho desempenham um papel importante no apoio aos
governos, aos seus ministérios do trabalho e às inspeções de trabalho no desenvolvimento
de políticas, sistemas, programas e estratégias nacionais para a inspeção do trabalho.
As conclusões do Relatório de 2011 sobre a Administração do Trabalho e a Inspeção
do Trabalho apelavam para a utilização de uma metodologia comum para a recolha e
compilação de dados sobre a inspeção do trabalho, a fim de melhorar a consistência
das estatísticas de inspeção do trabalho fornecidas pelos Estados- membros nos seus
relatórios anuais de acordo com os requisitos da Convenção (nº 81) sobre a Inspeção do
Trabalho, 1947 e a Convenção (nº 129) sobre a inspeção do trabalho (agricultura), 1969.
Após a conclusão de um estudo, o Bureau identificou uma metodologia que prevê o uso
de termos e definições e procedimentos comuns para a recolha e a compilação de dados
da inspeção do trabalho. Também incorpora recomendações que promovam o objetivo de
harmonização das estatísticas de inspeção do trabalho.
O objetivo deste guia é apoiar os governos na implementação desta metodologia. Este apoio
visa não só permitir o desenvolvimento e fortalecimento das estatísticas de inspeção do
trabalho, mas também facilitar uma maior cooperação e colaboração entre as inspeções
nacionais do trabalho, outras instituições governamentais e todas as partes interessadas
relevantes.

