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" A Comando^CentralO_perativodeterminou um conjunto de medidas visando p6r termo I tentaliva de tug? d <OperagSoProdug..io>po1 parte de muiios improdutivos gu€, ilicitamente, obtive.
rarn ou estSo ainda a obter Cart6es de Trabalho. De entre estas medidas destaca-se a iimitagao
ao rniximo de tr6s empregados dom6slicos por_agregado familiar, bem como uma ac96o de controlo rigoroso sobre a documentagSodos tra-balhaJordspor conla pr6pria, Desencadeai-s+riigual.
mente um movimenlo de. controlo para a detecgso de Cart6es de'Tribalho falsiticados.
A decisio do Comandc Central
Operativo.gue visa, concretamente,a
recolha de Cart6es de Trabalho indevidamenteatribuidosou falsos,resulta
das inumeras den0ncias feitas pela
populaqdosobre casos de individucs
improdutivose desempregadose mesmc ladr6es. candongueirose outros
rnarginaisque conseguiram por vias
ilicitas obter Cartdo de Trabalho.
Ao analisar estas justas denuncias,
o Comando Central Operativo,apurou
que constituem Areas onde predomina
a exist6ncia de Cart6es de Trabalho
duvidosos, a sector de trabafhadores
por conta propria (regime tivre) e
o dos empregadosdomdsticos.

proceda i identificaqSoe reconfirma- dos sistemas de educag6o ou forma'
q6o da sua utilidade confiscando-seo
gao profissional.
Cartho de Trabalho a potenciais candongueiros.
EMPREGADOSDOM€STICOS
Caso esses trabalhadores possuam
licenqa para o exercicio da sua actiNa 6rea dos empregados dom6stividade, .ou jd anteriormentea tenham cos, o Comando beritral operativo
requerido, foi determinado que as
atribuiu aos Grupos Dinamizadoresa
estruturas politicas de Bairro, em
responsabilidade
de confirmar a efeccoordenagaocom os organismogde
iiva prestaqS0de servido"De imediato
tutela,devem dinamizarno seio desies iodas as estruturaspoliticasde bairro
trabalhadores, a criaqdo de formas e a populaeio em geral deve contricooperafivistasde produgeo, tendo buir ira'denuncia de fatsos emprega_
em conta a viabilidade economica dos domesticos.
dessas actividades
Esta acp6o surge como necessdria
Complementarmenlea estas medie urgente porque constata-sea exisrespeitantes
das,
especificamenleaos
l6ncia de desonestosque cOnseguiCart6es de Trabalho, o Comando Cen- ram inscrever familiares e amigos imTRABALHADORES
tral Operativo constatou que, em relaprodutivos e desempregados como
POR CONTA PBoPRIA
Qeo aos trabalhadores em regime sendo seus empregados domdsticos.
livre, imp6em-se ainda acg6es como: Alguns casos nestas condiq6es, que
Relativamenteaos trabalhador€spog
encobrem quadrilhas de vadiagem e
conta propria, em que a base fundarepensar os principios de conassaltante3, conduzem a que, absurO
mental para a atribuiQdo do Gartio
cessdo de licengas de actividadespor
damente, em alguns agregados, o
de Trabalho era a confirmagdoda sua
conta pr6pria;
quantitativode sal6rios aparentemente
utilidacje ao bairro pelo Grupo Dinaatribuidos a empregados domdsticos
mizador. verificam-seduas situag6es
O controfar o exercicio de acti- seja superior:ao provento real do agredistintas que exigem actuag6es dife- vidades
de mecdnicos, efectricistas gaoo.
rentes.
industriais, pintores de carros" batePerante esla situag6o, o Comando
No caso desses trabalhadores n6o -chapas,serralheiros,cabeleireiros,de
Central Operativodeterminou que nesqualquer
lerem
licenqa para o exerci, modo a pdr cobro A ilegalidadepre- ta fase de verificaqdo por domicilio
cio da actividade que dizem realizar, valecente;
e perante a tenddncia bastante geneo Comando Central Operativo deterralizada de aumento de empregador
minou que. com a participaedodirecta
dom6sticos se apliquem as segulntes
O controlar a aplicagio das decidas estruturas politicas de Bairro, ss
s6es tomadas quanto aos graduados medidas:

O aos agregados familiares serrlhes-6'permitido o mdximo de dois
empregados dom6sticos, podendo-se
admitir excepcionalmentemais tim aos
que tenham no seu seio criangas:
as excepg6esserdo autorizadas
a
pelas Direcq6es de Trabalho;
O de imedaito, o Comando Cenlral Operativo considera como excepaio a 'esta limitagio os agregrados
familiares cujos .empregadosdomdsticos sejam Fagoe por organismos ou
empresas.
CARTOES FALSOS
Quanto a emissdo de Cart6es de
Trabalho falsos, o Gomando Central
Operativo apurog que, em alguns
casos, existe envofvimento de trabalhadores da Secretaria de Estado do
Trabafho,ou dos seus orgios locais,
enquantoinoutioscasos verificaram-se
vigarices de g6nero diferente.
Para detectar estes cartdes, o
Comando Central' Operativo determinou que se,proceda i reconfirmagdo
de todos estes documentos por ramos
de actividade e na'presenga do titular.
Entretanto, 'foi langado um apelo
para a denfincia, tanto de fqlsificadores'como de comprometidos na spa
emiss6o. Esta acqdo de denuncia
dever6 ser Essumida pela populag6o
em geral e pelos 6rgAos intervenientes na "Operaq6o Produgioo em particular.
A nfvel,da capital do Pais :est6.entretanto, ie em elaboraqEo um programa de exeeuqio prdtica.tendo
em
-,
vista estas questOes.

