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O que é o TRABALHO NÃO DECLARADO

São situações de trabalho não declarado:
• Falta  de comunicação dos trabalhadores à  Segurança Socia l
•  Não declaração,  total  ou parc ia l ,  das retr ibuições pagas aos trabalhadores à  Segurança 
Socia l ,  à  ent idade seguradora e  à  Autor idade Tr ibutár ia
•  Falsas declarações quanto à  retr ibuição

Trabalho Não Declarado pode ser  s inónimo de:
• Condições de trabalho inadequadas
• Fator  de d iscr iminação e  de exclusão socia l

Com a Campanha Nacional contra o 
TRABALHO NÃO DECLARADO pretende-se:
• Promover  uma cultura de cumprimento e  de conhecimento dos d ire itos e  obr igações 
em matér ia  laboral
•  Sensib i l izar  a  soc iedade,  os  empregadores e  os  trabalhadores para as  vantagens do 
trabalho declarado e  para os aspetos negat ivos da sua não declaração
• Sensib i l izar,  informar e  promover  a  transformação do trabalho total  ou parc ia lmente 
não declarado em emprego regular

SABIA QUE?
• Segundo dados de 2013 do Eurofound, a economia 
informal em Portugal representa cerca de 19,4% do PIB

• O trabalho não declarado tem efeitos económicos e 
sociais com impacto na economia nacional, na medida 
em que diminui as receitas fiscais e coloca em risco o 
financiamento dos sistemas de segurança social

• O trabalho não declarado tem repercussões negativas 
na relação laboral e na situação do trabalhador, nomea-
damente quanto à retribuição, organização do tempo de 
trabalho, formação profissional, proteção em situações 
de doença, acidente de trabalho, desemprego ou refor-
ma, bem como quanto às matérias de segurança e 
saúde no trabalho 

• O trabalho não declarado tem efeitos negativos sobre 
a dinâmica do crescimento das empresas e sobre as 
oportunidades de inovação e melhoria do capital 
humano

• A competitividade entre as empresas é distorcida 
devido à concorrência desleal entre quem respeita e 
quem não respeita as regras

• Os trabalhadores não declarados podem encontrar-se 
excluídos das medidas de proteção de segurança e de 
vigilância da saúde, assim como sujeitos a condições de 
insegurança salarial e sem qualquer proteção social

• As contas públicas sofrem uma perda de recursos, o 
que origina a quebra de receitas fiscais e de contribui-
ções sociais 

• O regresso dos trabalhadores não declarados à 
economia formal pode constituir um fator importante 
de recuperação económica 

C A M P A N H A  N A C I O N A L  
CONTRA O TRABALHO NÃO DECLARADO

O que arrisca o empregador com o 
TRABALHO NÃO DECLARADO?

O que arrisca o trabalhador com o 
TRABALHO NÃO DECLARADO?

• Os trabalhadores não declarados são, por 
vezes, trabalhadores insatisfeitos e que podem 
não se identificar com a empresa, o que even-
tualmente se reflete na produtividade e compe-
titividade da empresa  

• Os trabalhadores não declarados não estão 
abrangidos pelo seguro de acidentes de traba-
lho, pelo que em caso de acidente é o emprega-
dor que assume na íntegra todos os custos

• O empregador está sujeito a condenação por 
contraordenações graves, muito graves e crime 
fiscal 

• O empregador está sujeito a devolver subsídios 
que tenha recebido e a pagar todas as contribui-
ções em falta, sendo ainda solidariamente res-
ponsável relativamente às prestações sociais 
indevidamente recebidas pelos trabalhadores 

• O trabalhador não declarado não está coberto 
por seguro de acidentes de trabalho

• Em caso de acidente de trabalho, o trabalhador 
não declarado e a família ficam numa situação 
desprotegida, não beneficiando da proteção 
social por parte da Segurança Social

• Em caso de doença ou desemprego, o trabalha-
dor não declarado não recebe indemnizações 
nem qualquer subsídio

• O trabalhador não declarado não tem direito a 
subsídio por licença parental

• O tempo de trabalho não declarado e as retri-
buições não declaradas não contam para efeitos 
de reforma 

• O trabalhador não declarado está sujeito a 
devolver quantias eventualmente recebidas da 
Segurança Social

Não trabalhe
na sombra




