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Інспекція праці Португалії

Повноваження у сфері умов праці (LI)

 Центральний орган виконавчої влади

 Координація з боку держави через Міністерство праці,

солідарності і соціального забезпечення (MTSSS)

 Інтегрована: трудові відносини та безпека і гігієна праці

 У всіх приватних секторах

 Виняток – державний сектор

 Юрисдикція – вся континентальна частина

 Центральний апарат - Лісабон

 Децентралізовані послуги, поширюються на всі адміністративні

одиниці континентальної частини (32)



Трудові відносини

• Незадекларована праця

• Соціальне забезпечення

• Робочий час

• Відпустка по вагітності і 
пологах/по догляду за 
дитиною

• Вихідні, державні свята, 
відсутність на роботі

• Відрядження працівників

• Оплата праці

• Скорочення або 
призупинення договорів 
про наймання

• Псевдо самозайнятість

• …

БГП

• С\Г

• Будівництво

• Машбуд

• Шахти і копальні

• Взуттєва промисловість

• Рибне господарство

• Використання азбесту

• Біологічні речовини

• Хімічні речовини

• Канцерогенні речовини

• Вибухонебезпечне 
середовище

• ГМО

• Транспорт 

• …

ІП Португалії/ 
Функції 



Відвідувати і 
інспектувати 

робочі місця в 
будь-який час 

(крім місця 
проживання) Отримувати 

документи, 
записи, реєстри

Вимагати 
вжиття 

негайних дій 

Фотофіксація і 
вимірювання

Вимагати 
демонстрацію 
виробничих 

процесів

Запроваджувати 
належні 

процедури

Залучати до 
співпраці 

поліцію або 
вимагати її 
втручання 

ІП: основні повноваження



Основні правозастосовні процедури

•Незначні порушення закону усунуті протягом
розумного періоду часу

•Якщо немає серйозної або непоправної шкоди
для працівника, адміністрації праці або
соціального забезпечення

Письмове 
попередження

•Усунення порушення вимог щодо БГП протягом
розумного періоду часу

Повідомлення про 
необхідність усунення 

порушень протягом 
встановленого терміну

•Праця неповнолітніх

•БГП: у випадку реальної або потенційної загрози
безпеці чи здоров’ю працівника

Повідомлення про 
заборону

•Порушення закону/акту щодо якого ІП має
повноваження

•Порушення, за які передбачене штрафування

•Пряма перевірка фактів інспектором праці

•Опосередкована перевірка (документи, реєстри)

Повідомлення про 
порушення



Концепція незадекларованої праці 
Португалія

15

Концепція НП відповідає визначенню, прийнятому ЄК у двох
комюніке про незадекларовану працю [COM(98) 219, с. 4 і
COM(2007) 628 final, с. 1]: будь-яка оплачувана
діяльність, яка є законною за своїм характером, але не
задекларована в органах державної влади, враховуючи
при цьому особливості законодавства держав-членів.

НП в Португалії можна розділити на 2 основні категорії:
- Повністю незадекларована праця
- Частково незадекларована праця

Останню можна розділити на 2 групи: часткове звітування
про оплату праці і незареєстрована зайнятість.
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Чому національна кампанія?

Динаміка незареєстрованої економіки в Португалії 1970/2013

Частка незареєстрованої 

економіки в ВВП Португалії 

зросла від 10.23% у 1970 до 

26.81% у 2013

Source: Observatory of Economics and Management of Fraud



Незадекла-
рована
праця

Неналежні 
умови праці

Загрози для 
системи 

соціального 
забезпечення

Недобро-
совісна 

конкуренція

Незадові-
льний

соціальний 
захист

Професійні 
ризики

Чому національна 
кампанія?

Необхідно 
підвищити рівень
обізнаності 
населення, 
працівників і 
роботодавців - у 
першу чергу про 
негативні 
наслідки НП, 
сформувати 
негативне 
ставлення 
громадськості 
до явища.



Сприяти 
переходу  

суттєвої частки 
НП у офіційну 
зайнятість за 
допомогою:

Інформаційно-
роз’яснювальної

роботи, у співпраці із 
соціальними партнерами 

та іншими сторонами

Виявлення і вжиття 
заходів впливу на 

проблему за допомогою 
інспекційних заходів

з боку ІП, спільно з 
інституціями, 
наділеними 

інспекційними 
повноваженнями

Мета 



Мета 

Стратегічна мета:

A) Виявити і подолати повністю або частково
незадекларовану працю, сприяти переходу
незадекларованої праці в офіційну зайнятість;

B) Формування культури виконання зобов’язань у сфері
зайнятості;

C) Підвищення обізнаності про необхідність і переваги
задекларованої праці та негативних наслідків
незадекларованої праці.



Стратегічні цілі визначили такі

Оперативні завдання:

Інформувати учасників 
ринку праці про права і 

обов’язки, просувати 
дотримання трудового 

законодавства

Сприяти переходу НП у 
зареєстровану зайнятість

Сприяти попередженню 
професійних ризиків, 

пов’язаних із 
незадекларованою 

працею, і покращенню 
умов праці

Сприяти ефективному 
соціальному захисту у 

разі хвороби, нещасного 
випадку, безробіття або 

по старості

Підтримувати 
справедливу конкуренцію 

серед роботодавців



Кампанія включала два блоки заходів:

(1) Інформування / підвищення обізнаності / освіта
(навчання)

(2) Інспекційні відвідування (правозастосування)

ІП і партнери із відповідними повноваженнями розробили
план дій в рамках двох блоків.

Соціальні партнери та інші, що не мають інспекційних
повноважень, брали участь у плануванні заходів блоку 1) –
інформування / підвищення обізнаності / освіта (навчання).

Ключові заходи



(A) Інформування учасників ринку праці про визначені
законом обов’язки і наслідки їх невиконання;

(B) Інформування громадянського суспільства про ефект і
наслідки незадекларованої праці;

Ключові заходи – Кампанія
включала таке:



(C) Інформування майбутніх учасників ринку праці, у тому
числі студентів і слухачів навчальних курсів, про обов’язки,
повязані із зайнятістю, та наслідки їх невиконання;

D) Сприянння регуляризації у разі незадекларованої праці за
допомогою заходів ІП у співпраці із органами, що мають
інспекційні повноваження, шляхом удосконалення механізмів
контролю.

Ключові заходи – Кампанія
включала таке:



Інституціональні партнери:

Інститут соціального забезпечення (ISS)

Податкова і митна служба (AT)

Імміграційна і прикордонна служба (SEF)

Інститут зайнятості і навчання (IEFP)

Національна асоціація округів Португалії (ANMP)

Вища комісія з питань міграції (ACM)
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Соціальні партнери

Конфедерації профспілок (UGT і CGTP-IN)

Організації роботодавців (С/Г – CAP;
Промисловість – CIP; Торгівля і послуги–
CCP; Туризм – CTP)

Партнери



• Цільові групи

Роботодавці

Працівники

Громадяни загалом, у першу чергу діти і
молодь (працівники у майбутньому)

43

Ключові елементи та
інструменти



• Допоміжні інструменти

Громадяни загалом: національна рекламна кампанія (у газетах,
на радіо, постери, флаєри)

Цільові групи (роботодавці і працівники): постери, флаєри,
гарячі лінії, відповіді на найпоширеніші запитання на сайті ІП,
веб-сторінка кампанії

Діти і молодь: роз’яснювальні та інформаційні сесії у школах
(загальноосвітні і ВНЗ)

43

Ключові елементи та
інструменти



Обізнаність / інформування / Освіта / Навчання

інструменти

Оприлюднення 
інформації 

Преса 
Електронні флаєри
Соціальні мережі
радіорепортажі

Партнери 

Ключові елементи та
інструменти
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Перешкоди / труднощі на етапі 

планування інспекційних перевірок 

Судова система тяжіє 
до зниження 

ефективності санкцій за 
порушення, що 
зменшує ефект 
стримування; 
переконання 
суспільства у 
безкарності  
порушників

Труднощі з 
повідомленням 

обвинувачуваних і 
осіб, що несуть 

спільну 
відповідальність, у 

контексті 
адміністративних 

процедур стосовно 
правопорушень у 

сфері праці 

Недостатньо людських, 
фінансових і 

матеріальних ресурсів і 
компетентних 

державних органів, 
зокрема ІП, для 

протидії НП

Фактори стимулювання
НП – криза, жорстка

економія (у т/ч 
скорочення ЗП і пенсій), 

високий рівень
безробіття, низький
рівень зайнятості і 

високі ставки податків і 
внесків у співвідношенні

до трудових доходів.
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Фактори успіху

Протидія НП

Підхід 
стримування 
від порушень 

Підхід із 
забезпечення 
дотримання 

законодавства

Навчання 
інспекторів 

праці

Співпраця з 
іншими ОДВ

Співпраця із 
судовими 
органами

Співпраця із 
соціальними 
партнерами і 

ОГС

Транскор-
донне 

співробіт-
ництво
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Trabalho não declarado
Mau para si. Prejudicial para todos

Незадекларована праця.
Погано для тебе, шкідливо для всіх!

Національна кампанія 2014 
деякі результати
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Національна кампанія 2014 
деякі результати



Підвищення обізнаності/ інформування/ 
освіта (навчання)

• 129 сесій

• 6.607 учасників

• Цільові групи: 

• Працівники та їхні представники

• Роботодавці та їхні організації

• Незалежні працівники /надавачі послуг

• Асоціації 

• Учні шкіл

• Студенти і викладачі університетів

Національна кампанія 2014 
деякі результати



Інспекторів праці250

Інспекційних 
відвідувань8.324

Спільні перевірки 
(Інститут соціального 

забезпечення, Імміграційна 
служба, Податкова служба, 

Поліція) 

3.603

Інспектування 

Національна кампанія 2014 
деякі результати



Роботодавців, що 
використовували НП 5.165

Штрафи6.6 млн.€

Порушень 3.714

Інспектування

Національна кампанія 2014 
деякі результати



Кошти на 
користь 
(млн.€)

Працівників 

20,8 млн

Соціального 
забезпечення 

4,7 млн

Інспектування

Національна кампанія 2014 
деякі результати



9.073 
незадекла-

рованих
працівників

3.244 
повністю 

незадекла-
рованих

1.582 псевдо 
самозайнятих

4.247 неповне 
звітування 
про оплату 

праці

Інспектування 

Національна кампанія 2014 
деякі результати



1629

1615

3244

1276

Повністю незадекларовані 

Men Women Total Integrated

• 40% випадків 
– виправлення 

ситуації!

Інспектування

Національна кампанія 2014 
деякі результати



27

Превенція 
Виявлення і 

покарання

Оцінка і 

моніторинг

Нормативно-правова

база сприятлива для 

реєстрації

Транскордонне 

співробітництво

Повторне збирання 

даних, оброблення і 

аналіз

Інформування, 

підвищення обізнаності 

і покращення 

колективних 

переговорів

Співпраця між 

компетентними

органами влади

Співпраця між 

установами, 

відповідальними за 

збирання даних (стат.)

Обмін успішними 

практиками

Участь соціальних 

партнерів

Безперервний 

моніторинг результатів

Просування політики 

створення робочих 

місць

Вдосконалення 

механізмів вжиття 

санкцій

Висновки: основні засоби протидії
НП



Висновки

• 1-а кампанія у сфері трудових відносин, розроблена із
соціальними партнерами

• прекрасна динаміка взаємодії із партнерами

• підхід на місцевому рівні (між різними учасниками)

• розроблення методології та інструментів

• приховане явище – складно виявити і довести

• обмеження на рівні нормативно-правової бази

• важливо – сумісність і перехресність даних для
оптимізації об’єму інформації і забезпечення
ефективності



Дякую за увагу!

fatima.pisco@act.gov.pt
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