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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre "Intensificar o combate ao trabalho não declarado"
(2008/2035(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões intitulada "Intensificar o combate ao 
trabalho não declarado" (COM(2007)0628),

– Tendo em conta a resolução de 21 de Setembro de 2000 sobre a Comunicação da 
Comissão relativa ao trabalho não declarado1,

– Tendo em conta a resolução do Conselho e dos representantes dos governos dos 
Estados-Membros, reunidos no Conselho, de 22 de Abril de 1999, sobre um código de 
conduta para uma melhor cooperação entre as autoridades dos Estados-Membros em 
matéria de combate à fraude transnacional nas prestações e contribuições para a segurança 
social e ao trabalho não declarado, bem como em matéria de disponibilização 
transnacional de trabalhadores2,

– Tendo em conta a Directiva 1999/85/CE do Conselho, de 22 de Outubro de 1999, que 
altera a Directiva 77/388/CEE no que diz respeito à possibilidade de aplicação a título 
experimental de uma taxa reduzida de IVA a serviços com grande intensidade do factor 
trabalho3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada “O futuro da 
Estratégia Europeia de Emprego (EEE) “Uma estratégia de pleno emprego e melhores 
postos de trabalho para todos” (COM(2003)0006),

- Tendo em conta as Decisões 2003/578/CE e 2005/600/CE do Conselho, de 22 de Julho de 
2003 e de 12 de Julho de 2005 relativas às orientações para as políticas de emprego dos 
Estados-Membros e em especial as orientações n.ºs 9 e 214,

– Tendo em conta a Resolução do Conselho relativa à transformação do trabalho não 
declarado em emprego regular5,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu da Primavera “Passar 
a uma velocidade superior, a nova Parceria para o Crescimento e o Emprego”
(COM(2006)0030),

– Tendo em conta a Decisão 2006/702/CE do Conselho, de 6 de Outubro de 2006, relativa 

                                               
1 JO C 146 de 17.5.2008, p. 102.
2 JO C 125 de 6.5.1999, p. 1.
3 JO L 277 de 28.10.1999, p. 34.
4 JO L 197 de 5.8.2003, p. 13 e JO L 205 de 6.8.2005, p. 2.
5 JO C 260 de 29.10.2003, p. 1.
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às orientações estratégicas comunitárias em matéria de coesão1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões “Relatório sobre a 
aplicação das disposições transitórias estabelecidas no Tratado de Adesão de 2003 
(período de 1 de Maio de 2004 a 30 de Abril de 2006)” (COM(2006)0048),

– Tendo em conta a Resolução de 23 de Maio de 2007 “Promover um trabalho digno para 
todos”2,

– Tendo em conta a Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de Julho de 2007, sobre a 
modernização do direito do trabalho perante os desafios do século XXI3,

– Tendo em conta a Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece sanções contra os empregadores de nacionais de países terceiros em situação 
irregular (COM(2007)0249),

– Tendo em conta a Resolução de 29 de Novembro de 2007, sobre princípios comuns de 
flexigurança4,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, resultado da consulta 
pública sobre o Livro Verde da Comissão – “Modernizar o direito do trabalho para 
enfrentar os desafios do séc. XXI” (COM(2007)0627),

– Tendo em conta as orientações integradas para o crescimento e emprego (2008-2010) 
(COM(2007)0803),

– Tendo em conta a Agenda do Trabalho Digno da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT),

– Tendo em conta as normas fundamentais sobre o trabalho da OIT, as convenções e as 
recomendações da OIT sobre a administração do trabalho e inspecção do trabalho, que 
constituem uma referência internacional para garantir a aplicação das disposições legais 
relativas às condições de trabalho e à protecção dos trabalhadores,

– Tendo em conta a Convenção n.º 143 da OIT sobre os trabalhadores migrantes (1975) e as 
disposições complementares da OIT sobre os trabalhadores migrantes, que prevêem a 
adopção de todas as medidas necessárias e adequadas para eliminar a imigração 
clandestina que tenha por objecto encontrar trabalho e o trabalho ilegal dos imigrantes, e 
tendo em conta igualmente as disposições para a aplicação de sanções administrativas, 
civis e penais em matéria de trabalho ilegal dos trabalhadores imigrantes,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, relativa à 
harmonização dos meios de luta contra a imigração e o emprego ilegais e ao 

                                               
1 JO L 291, de 31.10.2006, p. 11.
2 JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321.
3 Textos aprovados, P6_TA(2007)0339.
4 Textos aprovados, P6_TA-PROV(2007)0574.



PR\722757PT.doc 5/12 PE406.009v01-00

PT

aperfeiçoamento dos meios de controlo previstos para esse efeito1,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho de 27 de Setembro de 1996 sobre a luta 
contra o emprego ilegal de nacionais de Estados terceiros2,

– Tendo em conta o relatório da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida 
e de Trabalho (EUROFOUND) sobre o combate ao trabalho não declarado na União 
Europeia3,

– Tendo em conta os artigos 136.º e 145.º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, da Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade dos Géneros e da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores (A6-0000/2008),

A. Considerando que o trabalho não declarado è um fenómeno complexo, cuja amplitude 
dificilmente poderá ser definida, uma vez que para ele concorrem múltiplos factores, de 
cariz económico, social, institucional e cultural,

B. Considerando que o trabalho não declarado constitui uma característica especialmente
preocupante e persistente dos mercados de trabalho na Europa, que poderá fazer ruir o 
modelo social europeu, entravando as políticas económicas, orçamentais e sociais que 
visam o crescimento, e considerando que é igualmente responsável por distorções à 
concorrência no mercado interno, já que cria uma concorrência desleal relativamente a 
outros Estados ou a outras empresas,

C. Considerando que o trabalho não declarado é o principal factor que abre caminho ao 
dumping social e, consequentemente, um dos temas-chave para a modernização do 
direito do trabalho europeu, 

D. Considerando que os sectores mais atingidos pelo trabalho não declarado são os sectores 
com grande intensidade do factor trabalho, como a agricultura, a construção civil, os 
serviços domésticos, a hotelaria, os serviços de restauração, que se caracterizam pela 
precariedade e por condições salariais desfavoráveis,

E. Considerando que o trabalho não declarado é igualmente favorecido pela reorganização 
industrial em cadeias de subcontratação, que determinam o aumento do número de 
trabalhadores independentes, por vezes não declarados, 

                                               
1 JO C 5, de 10.1.1996, p. 1.
2 JO C 304, de 14.10.1996, p. 1.
3 Tackling undeclared work in the European Union,
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
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F. Considerando que o problema da imigração está ligado ao trabalho não declarado,
atendendo a que os imigrantes, frequentemente ilegais, são empregados para efectuar 
trabalhos não declarado, as mais das vezes em condições precárias,

G. Considerando que os trabalhadores domésticos são frequentemente uma importante 
fonte de mão-de-obra não declarada, muitas vezes vítimas de exploração de massa e que 
um elevado número destes trabalhadores são essencialmente trabalhadores imigrantes, 
muitos dos quais ilegais ou clandestinos,

H. Considerando que os trabalhos não declarados não são contabilizados para efeitos 
fiscais e minam o financiamento e a repartição da protecção social e dos serviços 
públicos, limitando igualmente a capacidade dos Estados-Membros para alargarem o 
alcance dos serviços sociais,

I. Considerando que para combater o trabalho "a negro" com eficácia é indispensável 
reforçar os mecanismos de vigilância e de sanção, com a ajuda dos serviços de 
inspecção do trabalho, das administrações fiscais e dos parceiros sociais,

J. Considerando que o trabalho não declarado reveste consequências negativas para todos 
os pilares da Estratégia de Lisboa: pleno emprego, qualidade e produtividade no 
trabalho e coesão social,

1. Expressa a sua profunda preocupação pelas dimensões do trabalho não declarado, que 
atinge percentagens que ultrapassam mesmo 20% do PIB em alguns Estados-Membros;

2. Congratula-se com a iniciativa da Comissão, que inscreve o trabalho não declarado 
entre as prioridades políticas a nível europeu e que exige importantes intervenções a 
nível comunitário e nacional;

3. Constata, porém, que tem sido difícil concretizar as orientações políticas europeias em 
matéria de trabalho não declarado em instrumentos jurídico-institucionais bem 
definidos, susceptíveis de se traduzirem, por sua vez, em medidas concretas a nível de 
cada Estado-Membro;

4. Salienta a forte assimetria entre os instrumentos que a União Europeia pode utilizar para 
políticas em prol de um trabalho de qualidade e os instrumentos utilizados para políticas 
destinadas a assegurar a liberdade do mercado; 

5. Solicita, por conseguinte, que a acção europeia no combate ao trabalho não declarado 
seja mais operacional e incisiva a fim de evitar que a modernização do direito do 
trabalho na Europa seja um puro enunciado teórico;

6. Salienta que o trabalho não declarado tem diversas definições nos ordenamentos 
jurídicos nacionais e que uma definição comum a todos os s Estados-Membros
contribuiria para eliminar as incertezas ligadas às estatísticas deste fenómeno; observa, a 
este propósito, que a definição utilizada no relatório da Comissão, que distingue 
actividades legais e ilegais, pode ser utilizada como ponto de partida, na certeza de que 
o fenómeno tem um alcance qualitativa e quantitativamente diferente nos diversos 
Estados;
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7. Solicita à Comissão que apresente propostas para o desenvolvimento de métodos de 
aceitação geral para medir o trabalho não declarado;

8. Solicita à Comissão que pondere a criação de um banco de dados sobre as diferentes 
abordagens e medidas aplicadas a nível nacional por cada Estado-Membro e que avalie 
a sua exequibilidade e possibilidade de transferência para outros sectores e trabalhos 
noutros Estados-Membros;

9. Solicita à Comissão que elabore políticas que incluam tanto medidas gerais como 
medidas sectoriais para combater e regularizar o trabalho não declarado, com a plena 
participação dos parceiros sociais e uma referência particular aos sectores mais 
atingidos, tais como o sector hoteleiro e da restauração, a agricultura, os trabalhos 
domésticos e a construção civil; 

10. Solicita que a abordagem da Comissão no sentido de reduzir os atractivos financeiros do 
trabalho não declarado através de uma melhor definição dos sistemas de tributação e da 
protecção social, seja acompanhada de políticas eficientes de criação de maiores e 
melhores empregos;

11. Solicita que as reformas dos sistemas de protecção social faça parte de uma abordagem 
integrada tendo em vista coordenar as políticas de protecção social com as políticas 
fiscais e económicas;

12. Solicita aos Estados-Membros que prevejam fortes incentivos para quem se empenhe 
em transformar o trabalho não declarado em economia formal e o recurso aos contratos 
atípicos por um período de tempo limitado (dois anos);

13. Entende que a Comissão Europeia deve facultar apoio, designadamente através de uma 
directiva, à contratação colectiva transnacional que tenha por objectivo garantir salários 
mínimos dignos e homogéneos em todo o território da União Europeia;

14. Solicita, com base nas experiências vividas em alguns Estados-Membros, que se 
proceda à avaliação e à promoção de novas categorias de trabalho regular para permitir 
àqueles que estão implicados em actividades não declaradas que regularizem a sua 
situação, por exemplo recorrendo a “cheques-serviço”;

15. Está profundamente convicto de que a regularização das relações de trabalho não 
declarado deve comportar sempre a obrigação do pagamento das contribuições para a 
segurança social, que - quando se trata de facilitar as coisas ao empregador - poderá ser 
pago antecipadamente ao Tesouro Público, mas que deve sempre ser efectuado;

16. Solicita aos Estados-Membros que aplicaram regimes transitórios à livre circulação dos 
trabalhadores na União Europeia que abram o seu mercado de trabalho aos 
trabalhadores oriundos dos novos Estados-Membros, atendendo ao facto de que as 
limitações - ainda que parciais - ao acesso ao mercado de trabalho, além de serem
contrárias ao espírito europeu, poderão aumentar o recurso ao trabalho não declarado e 
originar desequilíbrios territoriais;
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17. Entende que a simplificação ou a redução dos encargos administrativos, sobretudo para 
as pequenas e médias empresas, poderá limitar o recurso ao trabalho não declarado;

18. Exige que as empresas subcontratantes sejam responsáveis por eventuais irregularidades 
de natureza contributiva e fiscal das empresas subcontratadas;

19. Preconiza uma estreita coordenação, a nível nacional, entre as organizações públicas e
privadas interessadas, instando os Estados-Membros a recorrerem a métodos 
inovadores, baseados em indicadores e parâmetros de referência específicos dos 
diversos sectores empresariais, de modo a lutar contra a erosão fiscal; 

20. Recorda que uma política exclusivamente repressiva, se não for seguida de medidas de 
harmonização entre os Estados-Membros, poderá levar a que o trabalho não declarado 
se concentre nos Estados menos estruturados e nas economias menos regulamentadas;

21. Solicita, a este propósito, à Comissão que proponha aos Estados-Membros e aos actores 
sociais e económicos implicados no combate ao trabalho não declarado um “pacto para 
a visibilidade do trabalho não declarado”, destinado a permitir que as actividades não 
declaradas venham progressivamente à luz, pacto este que deverá ser entendido como 
aplicável perante o período transitório limitado (dois anos), sem o recurso a sanções, no 
termo do qual será todavia necessário prever mecanismos de agravamento do regime de 
sanções;

22. Preconiza uma intervenção mais enérgica para os contratos "a negro", efectuados por 
empresas que não estão estabelecidas no Estado no qual a actividade é exercida, e nota
que a Decisão-Quadro do Conselho n.º 2005/214/GAI, de 24 de Fevereiro de 2005, 
relativa à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às sanções pecuniárias,1

poderia melhorara situação;

23. Exige um respeito maior e mais eficaz do direito do trabalho e das normas em vigor em 
matéria de trabalho, designadamente da Directiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 16 de Dezembro de 1996, relativa ao destacamento de trabalhadores no 
âmbito de uma prestação de serviços2;

24. Preconiza um papel mais importante da União Europeia na promoção de maior e melhor 
cooperação e coordenação entre as inspecções do trabalho, através de um reforço dos 
recursos económicos e tecnológicos dos serviços de inspecção e da criação de uma 
espécie de “Socio-pol” europeia;

25. Solicita uma cooperação reforçada e a repartição de informações entre os 
Estados-Membros a fim de estudar o fenómeno do trabalho não declarado, com a 
indicação dos resultados obtidos e dos que não foram alcançados;

26. Acolhe favoravelmente a criação de um comité de alto nível, a quem cabe assistir os 
Estados-Membros na identificação e troca de boas práticas, no domínio da fiscalização e 
da aplicação da legislação relativa aos trabalhadores destacados; 

                                               
1 JO L 76, de 22.3.2005, p. 16.
2 JO L 18, de 21.1.1997, p. 1.
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27. Considera que há margem para uma maior sensibilização, quer dos trabalhadores quer 
dos potenciais utilizadores, quanto aos riscos ligados ao trabalho não declarado quer aos 
benefícios decorrentes da sua regularização;

28. Reclama campanhas permanentes de luta contra o trabalho não declarado, promovendo 
iniciativas de informação e sensibilização, a nível europeu e local, que impliquem os 
parceiros sociais, as entidades públicas, as câmaras de comércio e os centros de 
emprego, as escolas, as prefeituras e diversos sistemas de controlo e repressão;

29. Considera que as campanhas permanentes deveriam ir de par com as diversas medidas 
adoptadas para implementar uma cultura da legalidade e da promoção do trabalho de 
qualidade e da cultura de empresa legal;

30. Exige a assinatura, por todos os Estados-Membros, da Convenção Internacional sobre a 
protecção dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros das suas 
famílias;

31. Considera que, para combater o fenómeno do trabalho não declarado, é necessário criar 
instrumentos programáticos a nível local e europeu, que permitam simultaneamente 
perseguir políticas de desenvolvimento económico-social e aplicar medidas de 
vigilância e repressão;

32. Solicita à Comissão que avalie a hipótese de criar um “fundo europeu para dar 
visibilidade ao trabalho irregular”, destinado a apoiar planos regionais e locais de 
combate ao trabalho não declarado;

33. Considera que, mesmo para o fenómeno do trabalho não declarado, é necessário 
recorrer à via das ajudas estatais, isentas da obrigação de notificação, mercê de uma 
interpretação lata da expressão "criação de empregos"e em relação ao significado de 
"criação de um emprego regular: observa que o trabalho não declarado não equivale a 
um verdadeiro emprego e que, por conseguinte, o incentivo à sua regularização poderia 
constituir uma “ajuda à criação de empregos”;

34. Exige o financiamento de projectos de investigação em matéria de saúde e de segurança 
no trabalho e de actividades promocionais com vista à prevenção e à difusão da cultura 
da saúde e da segurança no local de trabalho, com particular menção para os sectores 
em que os riscos de acidente são mais elevados, exactamente onde se esconde o trabalho 
não declarado;

35. Considera que uma política de formação adequada è uma propedêutica ao combate ao 
trabalho não declarado;

36. Toma nota da proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 
supramencionada, que introduz sanções contra os empregadores que recorrem aos 
serviços de cidadãos de países terceiros que residem ilegalmente na União Europeia;

37. Considera que a questão do emprego ilegal dos clandestinos constitui um problema 
complexo, que não pode resolvido se nos limitarmos a sancionar os empregadores, mas 
que exige medidas transversais em larga escala;
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38. Entende que uma luta contra a economia informal crescente e, em particular, contra a 
exploração dos trabalhadores imigrantes clandestinos poderá basear-se não só numa 
política de repressão e de expulsão mas também em instrumentos e mecanismos de 
prevenção e de combate à exploração dos trabalhadores imigrantes, contemplando o 
reconhecimento e o respeito dos direitos fundamentais do homem e do trabalho dos 
imigrantes clandestinos;

39. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O fenómeno do trabalho "a negro" e não declarado assumiu tal amplitude que a Europa e as 
suas Instituições não podem olhá-lo de braços caídos. Quando a percentagem de trabalho não 
declarado ultrapassa os 20%, tal significa que nos encontramos numa situação de ilegalidade 
difusa que não pode ser tolerada, já que provoca inequivocamente uma forte alteração da 
concorrência entre empresas e entre territórios. As razões que estão na origem do trabalho não 
declarado são várias: têm a ver, sem dúvida, com algumas falhas inerentes aos mercados de 
trabalho, dizem respeito à reorganização em curso de determinadas empresas, mas também a
uma certa fragilidade de outras, incapazes de se manterem de pé no mercado de outra forma; 
têm a ver com a imigração ilegal mas também com a imigração comunitária, dependem do 
comportamento nem sempre virtuoso das administrações públicas e de políticas fiscais 
desajustadas; todavia entendemos que é oportuno que haja uma verdadeira consciencialização 
de que a ausência de um combate enérgico ao trabalho não declarado poderá debilitar
substancialmente, num futuro próximo, os sistemas de segurança social na Europa. Com 
efeito, perante os desafios históricos que se colocam à Europa - globalização e globalização e 
evolução demográfica - dificilmente poderão ser levadas a cabo políticas à altura desses 
desafios se não formos capazes de reduzir os espaços ocupados pela economia informal. Mas 
as consequências do trabalho não declarado não ficam por aqui.

Trata-se, pela sua própria natureza, de um trabalho caracterizado pela insegurança em todos 
os aspectos. Se observarmos os dados relativos aos acidentes de trabalho, constataremos que 
grande parte dos mesmos tem origem nas tipologias das prestações de trabalho.

A Comissão fixou como objectivo reduzir em 25% os acidentes de trabalho até 2004, mercê 
de um combate enérgico ao trabalho a negro e ao trabalho não declarado.

Uma outra consequência reside na alteração dos factores de competitividade na Europa entre 
as empresas que operam respeitando as normas e as que não as respeitam. Como se poderá 
pensar em construir uma Europa da concorrência transparente se parte do mercado está 
corrompido? Há, por último, outro elemento que deve ser salientado. O trabalho não 
declarado è um factor de desestabilização dos diversos mercados de trabalho, criando 
situações difíceis de gerir.

Ainda aqui, afigura-se extremamente difícil avançar na via da modernização do trabalho e da 
própria flexigurança se não formos capazes de debelar o trabalho a negro e não declarado e de 
construir mercados de trabalho menos segmentados e mais homogéneos. Em suma, deveria 
ser bastante claro que se a Europa pretende atingir os objectivos fixados na Estratégia de 
Lisboa, não pode, na prática, poupar-se a esta batalha.

Não temos dúvidas de que a Europa dos 27 será sempre mais comedida quanto à coerência 
das suas próprias políticas e à sua capacidade e vontade de traduzir as palavras em actos.

Tal aplica-se a todos os domínios, mas è bom saber que tudo o que diz respeito ao trabalho 
tem especial eco na opinião pública europeia, já que do trabalho dependem o futuro social da 
Europa, o seu comportamento económico e o bem-estar dos cidadãos europeus.
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A tarefa è pois ambiciosa e não necessita de tantas palavras: exige, sim, exige acções claras e 
concretas.

De resto, a particularidade da abordagem europeia neste sector revela claramente que as novas 
linhas políticas, no que respeita ao trabalho não declarado, têm dificuldade em traduzir-se em 
instrumentos jurídicos e institucionais bem definidos, susceptíveis de, por sua vez, se 
traduzirem em medidas precisas nos diferentes Estados-Membros.

Isto porque a forma utilizada pela União Europeia para intervir contra o trabalho não 
declarado continua a focalizar-se em instrumentos de “soft law”, donde resulta a incapacidade 
de conferir maior eficácia e oportunidade à acção europeia na luta contra este fenómeno. 
Observe-se contudo que, enquanto as técnicas de harmonização em matéria de trabalho não 
declarado registaram algum imobilismo nos últimos anos, o recurso à “soft law” permitiu, em 
contrapartida, que se desenvolvesse progressivamente uma certa convergência dos 
Estados-Membros em torno de estratégias de luta contra este problema. Obviamente, não 
podemos impedir-nos de notar uma forte assimetria entre os instrumentos que a União 
Europeia pode e quer utilizar para as políticas a favor do trabalho de qualidade e os 
instrumentos utilizados para as políticas destinadas a assegurar a liberdade de mercado.

Nas suas indicações relativas ao combate ao trabalho não declarado, a Comissão preconiza 
uma racionalização e aplicação efectiva da legislação nacional em matéria de relações de 
trabalho, indicando alguns objectivos extremamente interessantes, mas sem todavia se dotar 
de instrumentos exactos e aptos à prossecução dos mesmos.

Basta pensar por exemplo na possibilidade de reduzir, pelo menos, os entraves ao recurso ao 
trabalho atípico, à utilização dos fundos estruturais para o mesmo objectivo ou ainda à 
possibilidade de facultar um apoio, designadamente através de uma directiva, a uma 
negociação colectiva transnacional que tenha por objectivo concretizar tendências para a 
homogeneização dos salários mínimos na Europa.

Por todos estes motivos, muito haverá pois a fazer para reforçar o combate ao trabalho não 
declarado. 

O nosso relatório procura colocar-se neste horizonte e as propostas de trabalho nele incluídas 
ambicionam tão-só delinear um percurso apto a apoiar este combate.
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