
Decreto n.º 91/81 de 17 de Julho 
Convenção n.º 129, relativa à inspecção do trabalho na 
agricultura 
 
 
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 200.º da 
Constituição, o seguinte: 
Artigo único. É aprovada, para ratificação, a Convenção n.º 129, 
relativa à inspecção do trabalho na agricultura, adoptada pela 
Conferência Internacional do Trabalho na sua 53.ª sessão, cujo texto 
em francês e respectiva tradução para português vão anexos ao 
presente decreto. 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de Abril de 1981. - 
Francisco José Pereira Pinto Balsemão. 
Assinado em 19 de Maio de 1981. 
Publique-se. 
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES. 
 
 

CONVENÇÃO N.º 129, RELATIVA À INSPECÇÃO DO TRABALHO NA 
AGRICULTURA 

 
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho: 
 
Convocada para Genebra pelo conselho de administração da 
Repartição Internacional do Trabalho a 4 de Junho de 1969, na sua 
53.ª sessão; 
 
Recordando os termos das convenções internacionais do trabalho 
existentes relativas à inspecção do trabalho, tais como a Convenção 
sobre a Inspecção do Trabalho, de 1947, que se aplica à indústria e 
ao comércio, e a Convenção sobre as Plantações, de 1958, que se 
aplica a uma categoria especial de empresas agrícolas; 
 
Considerando a conveniência de adoptar actualmente normas 
internacionais sobre a inspecção do trabalho na agricultura em geral; 
 
Após ter decidido adoptar diversas propostas relativas à inspecção do 
trabalho na agricultura, questão que constitui o quarto ponto da 
ordem do dia da sessão; 
 
Após ter decidido que essas propostas tomariam a forma de uma 
convenção internacional; 
 



adopta, neste dia 25 de Junho de 1969, a seguinte convenção, que 
será denominada «Convenção sobre a Inspecção do Trabalho 
(Agricultura), de 1969»: 
 

ARTIGO 1.º 
 
1 - Para os fins da presente Convenção, a expressão «empresa 
agrícola» designa as empresas ou partes de empresa cujo fim seja o 
cultivo, a criação de animais, a silvicultura, a horticultura, a 
transformação primária de produtos agrícolas pelo explorador ou 
quaisquer outras formas de actividade agrícola. 
 
2 - Quando necessário, a autoridade competente determinará, após 
consulta às organizações mais representativas dos empregadores e 
dos trabalhadores interessadas, se as houver, a linha de demarcação 
entre a agricultura, por um lado, e a indústria e o comércio, por 
outro, de modo que nenhuma empresa agrícola fique excluída do 
sistema nacional de inspecção do trabalho. 
 
3 - Em todos os casos em que existam dúvidas sobre se a Convenção 
se aplica a uma empresa ou a parte de uma empresa, a questão será 
resolvida pela autoridade competente. 
 

ARTIGO 2.º 
 
Na presente Convenção, a expressão «disposições legais» abrange, 
além da legislação, as decisões arbitrais e os contratos colectivos com 
força de lei, cuja aplicação os inspectores do trabalho se encarregam 
de assegurar. 
 

ARTIGO 3.º 
 
Qualquer Membro da Organização Internacional do Trabalho para o 
qual a presente Convenção estiver em vigor deve ter um sistema de 
inspecção do trabalho na agricultura. 
 

ARTIGO 4.º 
 
O sistema de inspecção do trabalho na agricultura aplicar-se-á às 
empresas agrícolas nas quais estejam ocupados trabalhadores 
assalariados ou aprendizes, sejam quais forem o seu modo de 
remuneração e a modalidade, forma ou duração do seu contrato. 
 



ARTIGO 5.º 
 
1 - Qualquer Membro que ratificar a presente Convenção pode, por 
declaração anexa à sua ratificação, comprometer-se a alargar o seu 
sistema do inspecção do trabalho na agricultura a uma ou mais das 
seguintes categorias de pessoas que trabalhem em empresas 
agrícolas: 
 
a) Rendeiros que não empreguem mão-de-obra externa, meeiros e 
categorias análogas de trabalhadores agrícolas; 
 
b) Pessoas associadas à gestão de uma empresa colectiva, tais como 
os membros de uma cooperativa; 
 
c) Membros da família do explorador, tal como forem definidos pela 
legislação nacional. 
 
2 - Qualquer Membro que tiver ratificado a presente Convenção 
poderá posteriormente comunicar ao director-geral da Repartição 
Internacional do Trabalho uma declaração pela qual se compromete a 
alargar o seu sistema de inspecção do trabalho na agricultura a uma 
ou mais categorias de pessoas enumeradas no parágrafo precedente 
que não tenham já sido mencionadas numa declaração anterior. 
 
3 - Qualquer Membro que tiver ratificado a presente Convenção 
deverá indicar nos relatórios que será obrigado a apresentar em 
virtude do artigo 22.º da Constituição da Organização Internacional 
do Trabalho em que medida deu ou tenciona dar cumprimento às 
disposições da Convenção relativamente às categorias de pessoas 
enumeradas no parágrafo 1 acima referido que não tenham sido 
abrangidas por essas declarações. 
 

ARTIGO 6.º 
 
1 - O sistema de inspecção do trabalho na agricultura ficará 
encarregado: 
 
a) De assegurar a aplicação das disposições legais relativas às 
condições de trabalho e à protecção dos trabalhadores no exercício 
da sua profissão, tais como as disposições respeitantes à duração do 
trabalho, aos salários, ao descanso semanal e às férias e feriados, à 
higiene e ao bem-estar, ao trabalho das mulheres, das crianças e dos 
adolescentes e a outras questões conexas, na medida em que os 
inspectores do trabalho estiverem encarregados de assegurar a 
aplicação destas disposições; 



 
b) De fornecer informações e conselhos técnicos aos empregadores e 
aos trabalhadores sobre os meios mais eficazes de observarem as 
disposições legais; 
 
c) De chamar a atenção da autoridade competente para os defeitos 
ou para os abusos que não estiverem especificamente abrangidos 
pelas disposições legais existentes e de lhe apresentar propostas 
sobre o aperfeiçoamento da legislação. 
 
2 - A legislação nacional pode confiar aos inspectores do trabalho na 
agricultura funções de assistência ou de controle que incidam sobre a 
aplicação de disposições legais relativas às condições de vida dos 
trabalhadores e suas famílias. 
 
3 - Se forem confiadas outras funções aos inspectores do trabalho na 
agricultura, estas não devem obstar ao exercício das suas funções 
principais nem prejudicar de qualquer maneira a autoridade nas suas 
relações com os empregadores e os trabalhadores. 
 

ARTIGO 7.º 
 
1 - Na medida em que isso for compatível com a prática 
administrativa do Membro, a inspecção do trabalho na agricultura 
será colocada sob a vigilância e controle de um órgão central. 
 
2 - Se se tratar de um Estado federal, a expressão «órgão central» 
pode designar um órgão central estabelecido quer a nível federal, 
quer a nível de uma entidade constituinte federada. 
 
3 - A inspecção do trabalho na agricultura poderá ser efectuada, por 
exemplo: 
 
a) Por um órgão único de inspecção do trabalho competente para 
todos os ramos da actividade económica; 
 
b) Por um órgão único de inspecção do trabalho que comporte uma 
especialização funcional assegurada pela formação adequada dos 
inspectores encarregados de exercerem as suas funções na 
agricultura; 
 
c) Por um órgão único de inspecção do trabalho que comporte uma 
especialização institucional assegurada pela criação de um serviço 
tecnicamente qualificado, cujos agentes exerceriam as suas funções 
na agricultura; 



 
d) Por uma inspecção especializada encarregada de exercer, as suas 
funções na agricultura, mas cuja actividade seria colocada sob a 
vigilância de um órgão central dotado das mesmas prerrogativas no 
tocante à inspecção do trabalho noutros ramos de actividade 
económica, tais como a indústria, os transportes e o comércio. 
 

ARTIGO 8.º 
 
1 - O pessoal da inspecção do trabalho na agricultura deve compor-se 
de funcionários públicos cujo estatuto e condições de serviço lhes 
assegurem a estabilidade no seu emprego e os tornem independentes 
de qualquer mudança de governo e de qualquer influência exterior. 
 
2 - Quando tal for conforme com a legislação ou a prática nacionais, 
os Membros terão a faculdade de incluir no seu sistema de inspecção 
do trabalho na agricultura agentes ou representantes das 
organizações profissionais, cuja acção completaria a dos funcionários 
públicos; esses agentes ou representantes devem beneficiar de 
garantias quanto à estabilidade das suas funções e estar ao abrigo de 
qualquer influência exterior. 
 

ARTIGO 9.º 
 
1 - Sob reserva das condições às quais a legislação nacional possa 
submeter o recrutamento dos agentes da função pública, os 
inspectores do trabalho na agricultura serão recrutados unicamente 
com base na aptidão dos candidatos para executarem as tarefas que 
tiverem de assumir. 
 
2 - Os meios de verificar essa aptidão devem ser determinados pela 
autoridade competente. 
 
3 - Os inspectores do trabalho na agricultura devem receber uma 
formação adequada para o exercício das suas funções, e serão 
tomadas medidas para assegurar de maneira apropriada o seu 
aperfeiçoamento no decurso do seu trabalho. 
 

ARTIGO 10.º 
 
As mulheres, tal como os homens, podem ser designadas como 
membros do pessoal dos serviços de inspecção do trabalho na 
agricultura; se necessário, poderão atribuir-se tarefas especiais, 
respectivamente, aos inspectores ou às inspectoras. 
 



ARTIGO 11.º 
 
Qualquer Membro deve tomar as medidas necessárias para assegurar 
a colaboração de peritos e técnicos, devidamente qualificados e que 
possam concorrer para a solução dos problemas que requeiram 
conhecimentos técnicos, no funcionamento da inspecção do trabalho 
na agricultura, pelos métodos julgados mais apropriados às condições 
nacionais. 
 

ARTIGO 12.º 
 
1 - A autoridade competente deve tomar as medidas apropriadas 
para favorecer uma cooperação efectiva entre os serviços de 
inspecção do trabalho na agricultura e os serviços governamentais ou 
instituições públicas ou agregadas por lei que possam ser chamados a 
exercer actividades análogas. 
 
2 - Se as circunstâncias o exigirem, a autoridade competente pode 
confiar, a título auxiliar, certas funções de inspecção, a nível regional 
ou local, a serviços governamentais apropriados ou a instituições 
públicas, ou associar às ditas funções esses serviços ou instituições, 
desde que a aplicação dos princípios previstos pela presente 
Convenção não seja por isso afectada. 
 

ARTIGO 13.º 
 
A autoridade competente deve tomar as medidas apropriadas para 
favorecer a colaboração entre os funcionários da inspecção do 
trabalho na agricultura, os empregadores e os trabalhadores, ou as 
suas organizações, se as houver. 
 

ARTIGO 14.º 
 
Devem ser tomadas disposições para que o número de inspectores do 
trabalho na agricultura seja suficiente para permitir assegurar o 
exercício eficaz das funções do serviço de inspecção e seja fixado 
tendo em conta: 
 
a) A importância das tarefas a executar e, sobretudo: 
 
i) O número, a natureza, a importância e a situação das empresas 
agrícolas sujeitas ao controle da inspecção; 
 
ii) O número e a diversidade das categorias de pessoas ocupadas 
nessas empresas; 



 
iii) O número e a complexidade das disposições legais cuja aplicação 
deve ser assegurada; 
 
b) Os meios materiais de execução postos à disposição dos 
inspectores; 
 
c) As condições práticas nas quais as visitas devem efectuar-se para 
serem eficazes. 
 

ARTIGO 15.º 
 
1 - A autoridade competente deve tomar as medidas necessárias a 
fim de pôr à disposição dos inspectores do trabalho na agricultura: 
 
a) Repartições locais de inspecção dispostas de maneira adequada às 
necessidades do serviço, tanto quanto possível acessíveis a todos os 
interessados, e situadas em lugares escolhidos em função da situação 
geográfica das empresas agrícolas e das facilidades de comunicação 
existentes; 
 
b) As facilidades de transporte necessárias para o exercício das suas 
funções, quando não existirem meios de transporte público 
apropriados. 
 
2 - A autoridade competente deve tomar as medidas necessárias para 
o reembolso aos inspectores do trabalho na agricultura de todas as 
despesas de deslocação e de todas as despesas acessórias para o 
exercício das suas funções. 
 

ARTIGO 16.º 
 
1 - Os inspectores do trabalho na agricultura, munidos de credenciais 
comprovativas das suas funções, devem ser autorizados: 
 
a) A penetrar livremente, sem aviso prévio, a qualquer hora do dia e 
da noite, nos locais de trabalho sujeitos ao controle da inspecção; 
 
b) A penetrar de dia em todos os locais relativamente aos quais haja 
motivos razoáveis para se supor sujeitos à alçada da inspecção; 
 
c) A proceder a todos os exames, controles ou inquéritos 
considerados necessários para se assegurarem de que as disposições 
legais são efectivamente observadas e, especialmente: 
 



i) A interrogar, quer a sós quer perante testemunhas, o empregador, 
o pessoal da empresa ou qualquer outra pessoa que se encontre na 
exploração sobre todas as questões relativas à aplicação das 
disposições legais; 
 
ii) A pedir, por formas que poderiam ser definidas pela legislação 
nacional, a apresentação de todos os livros, registos e outros 
documentos cuja manutenção seja prescrita pela legislação relativa 
às condições de trabalho e de vida, a fim de verificar a sua 
conformidade com as disposições legais e de os copiar ou de elaborar 
resumo deles; 
 
iii) A retirar e a levar, para fins de análise, amostras dos produtos, 
matérias e substâncias utilizados ou manipulados, desde que o 
empregador ou o seu representante sejam avisados de que foram 
retirados e levados com esse fim produtos, matérias ou substâncias. 
 
2 - Os inspectores não podem penetrar, em virtude das alíneas a) ou 
b) do parágrafo anterior, na habitação privada do explorador de uma 
empresa agrícola, a não ser que tenham obtido o seu consentimento 
ou que estejam munidos de uma autorização especial passada pela 
autoridade competente. 
 
3 - Os inspectores devem, quando de uma visita de inspecção, 
informar da sua presença o empregador ou o seu representante, 
assim como os trabalhadores ou os seus representantes, a não ser 
que considerem que esse aviso possa prejudicar a eficácia do 
controle. 
 

ARTIGO 17.º 
 
Os serviços de inspecção do trabalho na agricultura devem ser 
associados, nos casos e condições previstos pela autoridade 
competente, ao controle preventivo das novas instalações, das novas 
substâncias e dos novos processos de manipulação ou de 
transformação dos produtos que sejam susceptíveis de constituir uma 
ameaça para a saúde ou para a segurança. 
 

ARTIGO 18.º 
 
1 - Os inspectores do trabalho na agricultura devem ser autorizados a 
tomar medidas destinadas a eliminar os defeitos verificados numa 
instalação, num arranjo ou em métodos de trabalho das empresas 
agrícolas, incluindo a utilização de substâncias perigosas, 



relativamente aos quais possam ter um motivo razoável para os 
considerar como ameaça para a saúde e segurança. 
 
2 - Para ficarem habilitados a tomar essas medidas, os inspectores 
terão o direito, sob reserva de todos os recursos judiciais ou 
administrativos que possam ser previstos pela legislação nacional, de 
ordenar ou mandar: 
 
a) Que se efectuem nas instalações, nos locais, nos utensílios, no 
equipamento ou nos aparelhos, num prazo determinado, as 
modificações que forem necessárias para assegurar a aplicação 
rigorosa das disposições legais relativas à saúde e à segurança; 
 
b) Que se tomem medidas imediatamente executórias, que poderão ir 
até à suspensão do trabalho, nos casos de perigo iminente para a 
saúde e a segurança. 
 
3 - Se o processo descrito no parágrafo 2 acima não for compatível 
com a prática administrativa e judicial do Membro, os inspectores 
terão o direito de apelar para a autoridade competente para que esta 
formule prescrições ou mande tomar medidas imediatamente 
executórias. 
 
4 - Os defeitos verificados pelo inspector ao visitar uma empresa, 
assim como as medidas ordenadas em virtude do parágrafo 2 ou 
solicitadas em virtude do parágrafo 3, devem ser imediatamente 
dados a conhecer ao empregador e aos representantes dos 
trabalhadores. 
 

ARTIGO 19.º 
 
1 - A inspecção do trabalho na agricultura deve ser informada dos 
acidentes de trabalho e dos casos de doença profissional que 
ocorrerem no sector agrícola, nos casos e da maneira que forem 
prescritos pela legislação nacional. 
 
2 - Tanto quanto possível, os inspectores do trabalho devem ser 
associados a todos os inquéritos, no próprio local, que incidam sobre 
as causas dos acidentes de trabalho ou das doenças profissionais 
mais graves, especialmente quando se trate de acidentes ou doenças 
mortais ou que façam um certo número de vítimas. 
 



ARTIGO 20.º 
 
Sob reserva das excepções que possam ser previstas pela legislação 
nacional, os inspectores do trabalho na agricultura: 
 
a) Não terão direito a ter quaisquer interesses, directos ou indirectos, 
nas empresas colocadas sob o seu controle; 
 
b) Ficarão obrigados, sob pena de sanções penais ou medidas 
disciplinares apropriadas, a não revelar, mesmo depois de terem 
deixado o serviço, os segredos de fabrico ou de comércio ou os 
processos de exploração de que possam ter tido conhecimento no 
exercício das suas funções; 
 
c) Deverão tratar como absolutamente confidencial a fonte de toda e 
qualquer queixa que lhes assinale um defeito, um perigo nos 
processos de trabalho ou uma infracção às disposições legais e 
deverão abster-se de revelar ao empregador ou ao seu representante 
que se procedeu a uma visita de inspecção na sequência de uma 
queixa. 
 

ARTIGO 21.º 
 
As empresas agrícolas deverão ser inspeccionadas tantas vezes e tão 
cuidadosamente quanto necessário para assegurar a aplicação 
efectiva das disposições legais pertinentes. 
 

ARTIGO 22.º 
 
1 - As pessoas que violarem ou descurarem a observação das 
disposições legais cuja aplicação estiver submetida ao controle dos 
inspectores do trabalho na agricultura ficarão sujeitas a processos 
judiciais ou administrativos imediatos sem aviso prévio. Todavia, a 
legislação nacional pode prever excepções para os casos em que deva 
fazer-se um aviso prévio a fim de se remediar uma situação ou de se 
tomarem medidas preventivas. 
 
2 - Deixa-se ao critério dos inspectores do trabalho fazerem 
advertências ou darem conselhos em vez de intentarem ou 
recomendarem processos. 
 

ARTIGO 23.º 
 
Se os próprios inspectores do trabalho na agricultura não estiverem 
habilitados a intentar processos, terão o direito de apresentar 



directamente à autoridade investida do poder de os intentar relatórios 
sobre as infracções às disposições legais. 
 

ARTIGO 24.º 
 
Serão previstas pela legislação nacional e efectivamente aplicadas 
sanções adequadas à violação das disposições legais cuja aplicação 
esteja submetida ao controle dos inspectores do trabalho na 
agricultura e à obstrução feita aos mesmos no exercício das suas 
funções. 
 

ARTIGO 25.º 
 
1 - Os inspectores do trabalho ou as repartições locais de inspecção, 
conforme os casos, ficarão obrigados a apresentar à autoridade 
central de inspecção relatórios periódicos sobre os resultados das 
suas actividades na agricultura. 
 
2 - Esses relatórios serão estabelecidos da maneira prescrita pela 
autoridade central de inspecção e versarão sobre os assuntos 
indicados periodicamente por essa autoridade; serão apresentados 
pelo menos com tanta frequência quanto a prescrita por essa 
autoridade e, em qualquer caso, pelo menos uma vez por ano. 
 

ARTIGO 26.º 
 
1 - A autoridade central de inspecção publicará um relatório anual 
sobre a actividade dos serviços de inspecção na agricultura, quer sob 
a forma de um relatório separado, quer como parte do seu relatório 
anual geral. 
 
2 - Esses relatórios anuais serão publicados num prazo razoável, que 
em nenhum caso ultrapassará doze meses a partir do fim do ano aos 
quais respeitarem. 
 
3 - Serão enviadas cópias dos relatórios anuais ao director-geral da 
Repartição Internacional do Trabalho num prazo de três meses após a 
sua publicação. 
 

ARTIGO 27.º 
 
Os relatórios anuais publicados pela autoridade central de inspecção 
incidirão especialmente sobre os seguintes assuntos, na medida em 
que esses assuntos dependerem do controle dessa autoridade: 
 



a) Leis e regulamentos do âmbito da competência da inspecção do 
trabalho na agricultura; 
 
b) Pessoal da inspecção do trabalho na agricultura; 
 
c) Estatísticas das empresas agrícolas submetidas ao controle da 
inspecção e número de pessoas ocupadas nessas empresas; 
 
d) Estatísticas das visitas de inspecção; 
 
e) Estatísticas das infracções cometidas e das sanções aplicadas; 
 
f) Estatísticas dos acidentes de trabalho e das suas causas; 
 
g) Estatísticas das doenças profissionais e das suas causas. 
 

ARTIGO 28.º 
 
As ratificações formais da presente Convenção serão comunicadas ao 
director-geral da Repartição Internacional do Trabalho e por ele 
registadas. 
 

ARTIGO 29.º 
 
1 - A presente Convenção obrigará apenas os Membros da 
Organização Internacional do Trabalho cuja ratificação tiver sido 
registada pelo director-geral. 
 
2 - Entrará em vigor doze meses após o registo, pelo director-geral, 
da ratificação de dois Membros. 
 
3 - Em seguida, esta Convenção entrará em vigor para cada Membro 
doze meses após a data em que tiver sido registada a sua ratificação. 
 

ARTIGO 30.º 
 
1 - Qualquer Membro que tiver ratificado a presente Convenção pode 
denunciá-la decorrido um período de dez anos após a data da entrada 
em vigor inicial da Convenção, mediante comunicação enviada ao 
director-geral da Repartição Internacional do Trabalho e por ele 
registada. A denúncia só produzirá efeito um ano depois de registada. 
 
2 - Qualquer Membro que tiver ratificado a presente Convenção e 
que, no prazo de um ano a contar da expiração do período de dez 
anos mencionado no parágrafo anterior, não usar da faculdade de 



denúncia prevista pelo presente artigo ficará obrigado por um novo 
período de dez anos e, posteriormente, poderá denunciar a presente 
Convenção no termo de cada período de dez anos, nas condições 
previstas neste artigo. 
 

ARTIGO 31.º 
 
1 - O director-geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará 
todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho do 
registo de todas as ratificações e denúncias que lhe forem 
comunicadas pelos Membros da Organização. 
 
2 - Ao notificar os Membros da Organização do registo da segunda 
ratificação que lhe tiver sido comunicada, o director-geral chamará a 
atenção dos Membros da Organização para a data em que a presente 
Convenção entrará em vigor. 
 

ARTIGO 32.º 
 
O director-geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará 
ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para fins de registo, de 
acordo com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, informações 
completas sobre todas as ratificações e actos de denúncia que tiver 
registado de acordo com os artigos anteriores. 
 

ARTIGO 33.º 
 
Sempre que o julgar necessário, o conselho de administração da 
Repartição Internacional do Trabalho apresentará à Conferencia Geral 
um relatório sobre a aplicação da presente Convenção e decidirá se 
há motivo para inscrever na agenda da Conferência a questão da sua 
revisão total ou parcial. 
 

ARTIGO 34.º 
 
1 - No caso de a Conferência adoptar uma nova convenção que 
reveja total ou parcialmente a presente Convenção, e a não ser que a 
nova convenção disponha de outro modo: 
 
a) A ratificação por um Membro da nova convenção que efectuar a 
revisão pressupõe de pleno direito, não obstante o disposto no artigo 
30.º, a denúncia imediata da presente Convenção, desde que a nova 
convenção que efectuar a revisão tenha entrado em vigor; 
 



b) A partir da data da entrada em vigor da nova convenção que 
efectuar a revisão, a presente Convenção deixará de estar aberta à 
ratificação dos Membros. 
 
2 - A presente Convenção permanecerá em todo o caso em vigor na 
sua forma e conteúdo para os Membros que a tiverem ratificado e 
que não ratificarem a convenção que efectuar a revisão. 
 

ARTIGO 35.º 
 
As versões francesa e inglesa do texto da presente Convenção são 
igualmente autênticas. 
 
 


