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1.Introdução
O estudo consiste numa análise dos mecanismos 

que incentivam a existência de economia informal 
no sector do comércio, alojamento e restauração, 
tendo como objectivo último contribuir para a 
possível redução do fenómeno. A metodologia de 
análise baseou-se num conjunto de entrevistas a 
agentes económicos que operam no sector. Com 
base nessas conversas e por referência à
bibliografia existente construiu-se um conjunto de 
propostas concretas numa tentativa de debelar o 
problema. 



2. O que é a Economia Informal

Tema complexo com múltiplas definições.

Vários termos semelhantes ou equivalentes entre os 
quais não existe uma distinção clara: economia 
paralela, economia subterrânea, economia 
sombra, economia escondida, mercado negro, 
evasão fiscal, etc.



2. O que é a Economia Informal

Possíveis definições:

• Parcela da actividade económica que não é
captada na Contabilidade Nacional (economia 
não registada)

• Actividades económicas em que não são 
cumpridas as obrigações fiscais, 
nomeadamente as obrigações de declaração 
(economia não declarada)

Nota: a economia não declarada não é necessariamente não 
registada



2. O que é a Economia Informal
Possíveis definições:

• Actividades económicas desenvolvidas de 
forma ilegal (economia ilegal)

• Actividades económicas que evitam os 
custos e são excluídas dos benefícios e 
direitos inerentes às leis e regras 
administrativas que regulam as relações de 
propriedade, o licenciamento comercial, os 
contratos de trabalho, a responsabilidade 
civil, o crédito e os sistemas de segurança 
social (economia informal strictus senso)



2. O que é a Economia Informal

Possíveis definições (OIT):

• Definição baseada na empresa: empresas não 
registadas abaixo de um determinado limiar de 
dimensão

• Definição baseada no trabalhador: emprego na 
economia informal e emprego na economia 
formal que escapa à legislação de trabalho, 
fiscal e de protecção social.



3. A importância do Sector

• Em 2006 o comércio por grosso e a retalho 
contribuía com cerca de 18% do VAB nacional.

• Em 2007 absorvia mais do que 12% do 
emprego nacional (quase 22% dentro do 
sector terciário)

• Cerca de 22% do total das remunerações 
pagas a nível nacional ficam no comércio que 
regista uma remuneração média ligeiramente 
superior aos valores nacionais.



3. A importância do Sector

• Com um aumento de 9.6% nos proveitos do 
sector em 2007, o alojamento e restauração 
mostra-se um dos ramos de actividade mais 
dinâmicos.

• Grande parte deste aumento nos proveitos 
deve-se a um aumento na actividade (nº de 
dormidas a aumentarem 6% ao ano)

• Contribui com cerca de 4% do VAB nacional

• Contribui com cerca de 10% do emprego do 
terciário



4.1. Principais manifestações de 
informalidade no sector

• Informalidade associada aos impostos

– Falta de facturas (com a consequente não 
declaração de muitas transacções) leva ao 
não pagamento de IVA e à distorção do 
IRC; a informalidade das situações laborais 
leva também a uma evasão no pagamento 
de IRS e de contribuições para a s.s..



4.1. Principais manifestações de 
informalidade no sector

• Informalidade associada ao mercado de 
trabalho

– Recurso abusivo de contratos a termo e 
trabalho temporário; Utilização de 
trabalhadores ilegais (nomeadamente 
imigrantes); pagamento de parte do salário 
extra-recibo



4.1. Principais manifestações de 
informalidade no sector 

• Informalidade associada às obrigações 
em termos de produto/serviço fornecido 
e licenciamentos

– Não cumprimento de normas de qualidade, 
segurança, higiene e ambientais

– Agentes que operam sem os devidos 
licenciamentos devido às demoras 
processuais e à exigência formal



4.2. A opção pela informalidade

• Desajuste entre os interesses sociais e 
os incentivos individuais

• A opção pela informalidade passa por 
considerar que os benefícios da 
actividade formal não compensam os 
seus custos



4.2. A opção pela informalidade

• A escolha não é linear e convém ter em 
conta os seguintes aspectos:

– A escolha não é dictómica

– Diferentes agentes avaliam de forma 
diferente os custos e benefícios

– A informação condiciona as escolhas

– A escolha só se coloca se houver a 
possibilidade do exercício formal



4.2. A opção pela informalidade

• No sector em causa:
– A informalidade surge com facilidade e permite uma 

forte redução de custos

– Existe uma posição negocial dos trabalhadores 
muito frágil e alguma dificuldade em ler as 
verdadeiras consequências da informalidade

– Do lado dos fornecedores temos um sector agro-
pecuário e de pescas muito tradicional (valerá a 
pena acabar com a informalidade a montante?)



4.3. Principais consequências da 
informalidade no sector

• Peso negativo no orçamento geral do 
estado e da segurança social

• Diminuição da base de incidência para 
cálculo das prestações sociais dos 
trabalhadores

• Burocracia e prazos longos de 
licenciamento incentivam a corrupção

• Barreira importante para o aumento da 
produtividade em Portugal



4.3. Principais consequências da 
informalidade no sector

• Aumento da margem de lucro permitindo 
manter no mercado operadores ineficientes 
(veículo de distorção das vantagens 
competitivas)

• Aumenta o EBITA o que complica 
negociações dirigidas a processos de 
aquisição



5. O combate à informalidade

• Cálculo de impostos com base em 
indicadores físicos

• Campanhas de sensibilização para a factura 
juntamente com benefícios na obtenção das 
mesmas

• Campanhas de sensibilização dos 
trabalhadores juntamente com a criação de 
mecanismos de protecção



5. O combate à informalidade

• Plano de recuperação tipo “Plano Mateus”

• Licenciamentos mais expeditos, eficientes e 
coordenados

• Fiscalizar e penalizar



6. Conclusão

• Economia informal: Conceito multifacetado e 
que engloba diversas realidades

• Principais formas de informalidade no caso 
em estudo: ligada aos impostos (sobretudo 
IVA e IRC), ligada às formas de 
contratualização do trabalho, ligada a 
prestação do serviço e cumprimento de 
normas



6. Conclusão

• Acção: Legislar para criar novas formas de 
tributar e de criar mecanismos de protecção 
dos trabalhadores

• Acção: Sensibilizar os consumidores e os 
trabalhadores

• Acção: Agilizar e Clarificar processos de 
licenciamento e normas que regem o sector

• Acção: Fiscalizar e Penalizar depois de 
devidamente seleccionadas as áreas em 
que vale a pena intervir


