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 REQUERIMENTO Número      /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: IEFP permite contratos Emprego Inserção + com carga laboral excessiva e apenas um dia de 

descanso 

Destinatário: Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social 

 
 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

Muito do emprego em Portugal foi substituído nos últimos anos por estágios e contratos emprego inserção. 

Muitos destes programas são utilizados de forma abusiva, pois em vez de contratar um trabalhador necessário 

para o cargo, o que acontece é que as instituições passam a viver de contratos consecutivos, não criando 

postos de trabalho. 

Chegou a denúncia ao Bloco de Esquerda de mais uma utilização abusiva deste tipo de contratos, neste caso 

em concreto dos Contratos Emprego Inserção +. 

O restaurante “Mocho”, situado no Parque de Campismo Municipal de Espinho foi concessionado à Associação 

de desenvolvimento do Concelho de Espinho (ADCE). A ADCE fez um contrato emprego-inserção +, alegando a 

execução de trabalho socialmente necessário. 

Com o início do contrato, foram determinadas jornadas de trabalho que em alguns dias ultrapassavam as 

12horas e que semanalmente iam bem além das 40h de trabalho. Para além deste facto, era concedida apenas 

uma folga por semana, condição que a própria ADCE passou para o contrato, atentando contra o direito ao 

descanso. 

Diga-se que por tudo isto, o trabalhador contratado ao abrigo do contrato emprego-inserção + recebia uma 

‘bolsa de ocupação mensal de montante igual ao valor do Indexante de Apoios Sociais’, ou seja, 419€.  

Mais de 40 horas de trabalho por semana, dias de trabalho acima das 12h, apenas um dia de folga por semana, 

para receber muito menos que o salário mínimo nacional. Esta é a realidade que aqui se denuncia. 

O trabalhador apresentou queixa na delegação do centro de emprego de Espinho, por considerar que lhe 

estavam a impor horários bem superiores ao que deveriam existir. Logo de seguida, foi chamado à ADCE que 

informou o trabalhador que o contrato emprego-inserção + cessava a partir daquele exato momento. 

Este é mais um exemplo de como muitos destes programas de contrato-inserção são utilizados por várias 

instituições para explorar o trabalho e os trabalhadores ao valor mais baixo possível. Incompreensível é também 

a posição do IEFP.  
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O Instituto, que deveria assegurar os direitos dos desempregados contratados para este tipo de contratos, não o 

faz: permite jornadas de trabalho bem superiores às permitidas por lei e permite que num contrato se conceda 

apenas um dia de folga por semana.  

Quando o trabalhador se dirigiu à delegação do Centro de Emprego, expondo a sua situação de inadmissível 

exploração, acabou por ser chamado pela ADCE e ser mandado embora, ficando agora pior do que antes 

porque, como consequência terá o corte do RSI que recebia anteriormente. 

Há ainda uma outra situação de nítida exploração neste caso: o trabalhador em causa trabalhou durante todo o 

mês de agosto no restaurante Mocho, no entanto, o contrato emprego-inserção + só foi assinado no início de 

setembro. 

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da 

Solidariedade, Emprego e Segurança Social, as seguintes perguntas: 

1. Tem conhecimento destas situações? 

2. Como explica que se permita que nos contratos emprego-inserção se imponham condições e cláusulas 

abusivas e de exploração como as que aqui se denunciam? 

3. Como explica que o IEFP não salvaguarde os direitos dos desempregados e dos que foram 

selecionados para este tipo de contratos? 

4. Como explica que depois de se ter dirigido ao IEFP, denunciando o abuso laboral a que estava sujeito, 

este trabalhador tenha sido chamado pela entidade contratante e tenha acabado despedido? 

5. Este trabalhador que agora foi mandado embora e que anteriormente recebia o RSI, ficará privado 

desta prestação social? 

Palácio de São Bento, 31 de outubro de 2014 

 

Os deputados 

 

Pedro Filipe Soares e Mariana Aiveca 

 

 

 

Em anexo: Registo de Horário de Trabalho no restaurante Mocho durante o mês de agosto 
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