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Resumo: A Constituição de 1933 institui em Portugal o Estado Novo, proclamando uma 

república unitária e corporativa. 

O corporativismo emerge como instrumento de controlo e disciplina social do trabalho e 

do movimento sindical, “principal quadro orgânico de regulação e equilíbrio entre os 

diversos sectores da classe dominante” (Rosas, 2013: 281). 

Em seguida, é lançada a organização corporativa a nível nacional, através de organismos 

primários (grémios, sindicatos, casas do povo/pescadores). Para coordenar/controlar a sua 

acção surge o Instituto Nacional do Trabalho e Previdência. Através do estudo da acção 

deste órgão no distrito de Braga, pretende-se avaliar o impacto do corporativismo na 

periferia. 

Palavras-chave: Corporativismo; Estado Novo; Autoritarismo 

 

Abstract: 1933’s Constitution institutes Estado Novo in Portugal, proclaiming a unitary 

and corporate republic. 

The corporatism emerges as instrument of control and social discipline of labor and trade 

union movement and "main organic framework of regulation and balance between the 

various sectors of the ruling class" (Rosas, 2013: 281). 

It then launched the corporate organization at national level, through primary 

organizations (guilds, unions, people's homes/fishermen). To coordinate/control their 

action arises the Instituto Nacional do Trabalho e Previdência. Through the study of the 

action of this body in Braga district, its intended to evaluate the impact of corporatism on 

the periphery. 
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 Este artigo insere-se numa investigação do Projecto de Doutoramento (sob orientação da Doutora 

Paula Borges Santos) sobre o Instituto Nacional do Trabalho e Previdência e o corporativismo português. 



O Estado Novo e o Corporativismo 

Em 1926 um golpe militar pôs fim à Primeira República, instaurando uma Ditadura 

Militar que culminaria com a instauração do Estado Novo em 1933. É Salazar quem 

consegue criar as condições de estabilidade política e ideológica para que as várias formas 

da direita se unissem no compromisso de instaurar um regime autoritário estável e 

duradouro. 

A Constituição de 1933, que marca o início do regime, proclamou uma república 

unitária e corporativa, entre princípios liberais e corporativos. A ordem constitucional que 

então se define, transpareceu a necessidade de normalização da vida pública, dando início 

a uma ruptura em relação ao ciclo político da I República. 

O corporativismo surgiu como um meio de atingir “objectivos de equilíbrio e 

harmonia social”1, ambicionados pelos seus mentores, com o Estado a desempenhar um 

papel fulcral, assumindo-se como indispensável na sua função de regulação e controlo da 

vida económica e social do país, visto como “um conjunto coeso e organizado”2. 

Era assim defendida uma lógica de organização económica e social que privilegiava 

o interesse geral, através da harmonia entre os vários intervenientes do mercado, 

controlado pelo próprio Estado. As corporações e os grémios controlavam as decisões 

económicas nacionais (fixação de preços, entrada de novas empresas no mercado, 

regulação das condições de trabalho, etc.), possuindo “capacidade e garantias de 

representatividade nacional e sectorial das actividades económicas”3. O Estado (através 

do corporativismo) sobrepunha-se ao individuo, que se submetia aos desígnios da nação, 

deixando de existir livre concorrência em prol dos ideais de cooperação e solidariedade, 

e subjugando a luta de classes. O modelo corporativo impunha um sistema de valores que 

interferia no modo de organização da vida económica e, mais do que sistema, era 

organização. Tendo sido à partida definido como instrumento de prevenção da 

conflitualidade social, jamais essa posição vem a ser corrigida. Tratava-se de uma forma 

de disciplinar capital e trabalho, subjugando os interesses económicos aos interesses 

nacionais, convertendo-se num poderoso instrumento do Estado sobre a sociedade. 

                                                      
1 Paula Borges SANTOS: "O modelo político do Estado autoritário Português: A ideia corporativa 

na constitucionalização do regime (1931-1933)", Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia 

Contemporánea, 27 (2015), pp. 59-84, esp. pp. 73. 
2 José Luís CARDOSO: "Corporativismo, Instituições Políticas e Desempenho Económico", em 

Corporativismo, Fascismos, Estado Novo, Coimbra, Almedina, 2012, p. 102. 
3 Ibid., p. 103. 



O corporativismo português surgia assim subordinado ao Poder do Estado e com 

uma forte componente de intervenção económica (orientada pelo Estado), quer na 

iniciativa de criação dos organismos, quer na sua orientação e articulação. 

O Estatuto do Trabalho Nacional enunciava os princípios fundamentais da estrutura 

corporativa, estruturando-a em três planos: organismos primários (sindicatos, grémios e 

casas do povo e dos pescadores); organismos intermédios (federações e uniões); e 

corporações. “Na base da pirâmide encontravam-se os (...) grémios (...) sindicatos 

nacionais, casas do povo e casas dos pescadores. Num segundo nível, estes organismos 

podiam constituir, de acordo com o respectivo modelo institucional, federações ou 

uniões”4. Se ainda na década de 1930 é lançada a legislação que dita a criação dos 

organismos primários corporativos (sindicatos nacionais, casas do povo e dos pescadores 

e grémios obrigatórios e facultativos) os restantes organismos da estrutura – as federações 

e uniões e as corporações – só irão surgir na década de 1950. 

Apesar de previstas na lei desde 1933, e de a estrutura primária da organização 

corporativa começar a ser lançada com maior impacto no final dos anos 30, as Federações 

apenas em meados da década de 50 surgiram com maior preponderância5, numa primeira 

fase com as Federações dos Grémios da Lavoura (1956) e, no final da década, com as 

Federações dos Grémios do Comércio (1959). Este período ficou marcado pelo 

relançamento da organização corporativa, que só então ficou completa, com a instituição 

das Federações e das Corporações. Ainda assim, “a organização corporativa seria 

facilmente concebível sem os organismos intermédios”6, destacando-se estes pela sua 

ausência. A sua existência, muitas vezes decorrente da carência das corporações e até dos 

organismos primários, é posta em causa pela criação destes organismos em falta. 

 

O estudo do corporativismo tem vindo a ser, dominantemente, alvo de estudos 

centrados no seu carácter ideológico e doutrinário7. A maioria dos autores tem 

                                                      
4 Dulce FREIRE, Nuno ESTÊVÃO FERREIRA e Dulce RODRIGUES: Corporativismo e Estado 

Novo. Contributo para um roteiro de arquivos das instituições corporativas (1933-1974), Lisboa, ICS 

Working Papers, 2014, p. 13. 
5 Nos anos 30 são criadas algumas federações de industriais e vinicultores. Em 1939 é criada a 

Federação Nacional dos Sindicatos do Pessoal da Indústria de Lanifícios; em 1940 a Federação Nacional 

dos Sindicatos Nacionais dos Empregados Bancários; em 1941 a Federação Regional do Sul dos Sindicatos 

dos Motoristas; e em 1945 a Federação Nacional dos Sindicatos dos Tipógrafos, Litógrafos e Ofícios 

Correlativos. 
6 Manuel de LUCENA: A evolução do sistema corporativo português, Lisboa, Perspectivas & 

Realidades, 1976, p. 300. 
7 Cfr. Fernando ROSAS e Álvaro GARRIDO: Corporativismo, Fascismos, Estado Novo, Coimbra, 

Almedina, 2012. 



apresentado o corporativismo português como autoritário e de estado, quer na prática, 

quer doutrinariamente8; parcial e subordinado9, que surgiu como um meio para a obtenção 

de equilíbrio e harmonia social10. Mais recentemente surgiram novos contributos ao nível 

da construção do direito público do regime e do lugar que aí ocupou o referencial 

corporativo11. Ainda assim, alguns autores sugerem que o estudo do corporativismo deve 

ter em conta, a par do discurso ideológico, a realização prática12. As incoerências entre 

teoria e prática estão já identificadas, faltando estudos que permitam compreender o 

funcionamento da dinâmica corporativa e o seu impacto na sociedade, designadamente a 

reacção à organização corporativa de baixo para cima 13. 

O corporativismo português surgiu enquadrado numa vaga corporativa onde se 

destacam os casos da Itália de Mussolini e da Espanha de Franco. O corporativismo 

italiano – que não foi uma irremediável e profunda distância entre projectos e realizações, 

mas uma versão possível de actuação14 – terá servido de inspiração para as ditaduras 

corporativas [ibéricas e latinas]: a Carta del Lavoro é tida como a base do Estatuto do 

Trabalho Nacional e do Fuero del Trabajo, apesar de autores como Lucena apontarem 

as diferenças entre ambos, visíveis numa análise mais atenta15; e ainda que tenham 

surgido estudos a vincar as diferenças entre os dois regimes: Freitas do Amaral destaca o 

papel consultivo da Câmara Corporativa portuguesa, ao invés do que se verificou nos 

casos italiano e espanhol16. distinguindo-se o corporativismo português destas formas de 

corporativismo pelo próprio Estatuto do Trabalho Nacional e também pela organização 

corporativa do trabalho. 

Em Itália, desenvolve-se uma organização simétrica de sindicatos e federações de 

trabalhadores e homónimos de patrões, cobrindo as mesmas áreas/sectores de actividade. 

Em Espanha, é implementada a organização corporativa nacional, uma grande estrutura 

hierárquica e interclassista de regulação das associações e relações profissionais a nível 

                                                      
8 Cfr. Manuel de LUCENA: A evolução do sistema... 
9 Cfr. Nuno Estêvão FERREIRA: "O corporativismo e as instituições do salazarismo: a Câmara 

Corporativa (1935-1945)", em O Corporativismo em Português, Lisboa, Imprensa da Ciências Sociais, 

2008, pp. 163-199. 
10 Cfr. José Luís CARDOSO: "Corporativismo, Instituições Políticas...".  
11 Cfr. Paula Borges SANTOS: "O modelo político...". 
12 Cfr. Fernando ROSAS: Salazar e o poder: a arte de saber durar, Lisboa, Tinta-da-China, 2012. 
13 Álvaro GARRIDO: "Estado corporativo, economia institucionalizada", em Estado, Regimes e 

Revoluções: Estudos em homenagem a Manuel de Lucena, Lisboa, Imprensa das Ciências Sociais, 2012, 

pp. 205-228. 
14 Cfr. Alessio GAGLIARDI, Il corporativismo fascista, Bari, Gius, Laterza & Fligi, 2010. 
15 Cfr. Manuel de LUCENA: A evolução do sistema... 
16 Cfr. Diogo Freitas do AMARAL: "Corporativismo, Fascismos e Constituição", em 

Corporativismo, Fascismos, Estado Novo. Coimbra, Almedina, 2012, pp. 81–98. 



comercial e industrial, instituindo sindicatos verticais por ramos de produção (ainda que 

a função principal coubesse ao Ministro do Trabalho, fazendo do corporativismo 

franquista um corporativismo formal)17, sendo o trabalho o fundamento da organização 

social e da constituição política. No Brasil, são também instituídos sindicatos únicos por 

categoria profissional e no relativo à regulação do trabalho, é criada a Carteira de 

Trabalho (1932), que define a natureza do trabalho, recebida com reacções adversas das 

classes empresariais através dos seus órgãos de classe18, sendo criada, em 1934, a Justiça 

do Trabalho, para a conciliação entre patrões e trabalhadores sob a supervisão do 

Governo. 

No caso português o regime criou organismos distintos dos restantes casos (além 

dos sindicatos, foram criados grémios, casas do povo e dos pescadores), 

regulados/fiscalizados pelo Instituto Nacional do Trabalho e Previdência (INTP), que 

reunia todas as competências públicas de administração e inspecção do trabalho, 

exercendo o controlo do Estado sobre as relações laborais19. Em 1948 o INTP é alvo de 

uma reestruturação (através do Decreto-Lei n.º 37268, de 31 de Dezembro), com as suas 

funções a serem substancialmente reduzidas e dispersas por duas Direcções-Gerais 

(Trabalho e Corporações; Previdência e Casas Económicas), e, de acordo com a opinião 

expressa por Fátima Patriarca, “quase poderíamos dizer que terminava um corporativismo 

e outro começava”20. 

 

O Instituto Nacional do Trabalho e Previdência 

O Instituto Nacional do Trabalho e Previdência – instituição governamental 

burocrática de ordem superior, intimamente ligado a um sistema complexo de instituições 

de representação e práticas políticas, sob um controlo apertado de um aparelho estatal 

relativamente autónomo21 – não foi objecto de um estudo sistematizado; as dimensões 

que se deram a conhecer foram, sobretudo, as relacionadas com a regulação do trabalho. 

                                                      
17 Cfr. Glicerio Sanchez RECIO: "O corporativismo na ditadura franquista", em A vaga corporativa: 

corporativismo e ditaduras na Europa e América Latina, Lisboa, Imprensa das Ciências Sociais, 2016, pp. 

129–146. 
18 Cfr. Francisco Palomanes Martinho: "Estado corporativo e organização do trabalho no Brasil e 

em Portugal (1930-1945)", em A vaga corporativa: corporativismo e ditaduras na Europa e América 

Latina, Lisboa, Imprensa das Ciências Sociais, 2016, pp. 173–197. 
19 Cfr. Cristina RODRIGUES: Portugal e a Organização Internacional do Trabalho (1933-1974), 

Porto, Afrontamento, 2013. 
20 Cfr. Fátima PATRIARCA: A questão social no salazarismo, 1930-1947, Lisboa, Imprensa 

Nacional, 1995. 
21 Cfr. Philippe SCHMITTER: Portugal: do autoritarismo à democracia, Lisboa, Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade, 1999. 



Fátima Patriarca, destacou o seu papel na relação entre capital e trabalho, afirmando que 

este desempenhou um papel decisivo na obtenção de convenções entre sindicatos e 

grémios, tendo-se mesmo substituído, por vezes, à vertente sindical na condução de 

negociações e definição de estratégias, visão que a autora recupera de Manuel Lucena. 

O INTP é criado através do Decreto-Lei n.º 23053 (de 23 de Setembro de 1933), no 

âmbito do Subsecretário de Estado das Corporações e Previdência Social. O 

Subsecretariado surgiu meses antes (através do Decreto-Lei n.º 22428, de 10 de Abril), 

inicialmente com a superintendência sobre o Instituto de Seguros Sociais Obrigatórios e 

de Previdência Geral (ISSOPG) e de todos os assuntos relativos a corporações e outras 

instituições do trabalho. É precisamente ao ISSOPG, organismo criado em 1919 com o 

objectivo de regular o exercício dos seguros obrigatórios em Portugal, que sucede o INTP. 

Funcionando sob a presidência do Subsecretário de Estado das Corporações e 

Previdência Social, sob alçada directa do Presidente do Conselho (integrando depois o 

Ministério das Corporações e Previdência Social, aquando da sua criação em 1950), o 

INTP foi constituído com a finalidade de garantir a execução das leis de protecção ao 

trabalho e de carácter social, integrando os trabalhadores e demais elementos de produção 

na organização corporativa preconizada pelo Estatuto do Trabalho Nacional, tutelando a 

organização corporativa, política e ideologicamente, como “supremo garante da 

disciplina social”22, actuando sob os organismos de representação profissional e 

previdência (grémios, sindicatos e casas do povo e dos pescadores), a parte mais 

numerosa da organização. 

O Instituto tinha a sua sede em Lisboa, funcionando como uma Secretaria-Geral 

que compreendia o gabinete do Secretário-Geral e três repartições: do Trabalho e 

Corporações (com competências relacionadas com a organização corporativa e condições 

de trabalho, estando dividida em duas secções); das Casas Económicas (com 

competências na distribuição e administração das casas económicas, funcionando anexa 

a Junta Consultiva das Casas Económicas, presidida pelo Secretário-Geral); de 

Previdência Social23 (dividida em duas secções e com competências relacionadas com as 

associações de socorros mútuos e entidades mutualistas, instituições de previdência dos 

organismos corporativos e o seguro social contra acidentes de trabalho). 

                                                      
22 Fernando ROSAS: "O Corporativismo enquanto regime", em Corporativismo, Fascismos, Estado 

Novo, Coimbra, Almedina, 2012, p. 27. 
23 Todos os processos, fichas e documentos relativos ao seguro social obrigatório contra desastres 

de trabalho na ISSOPG passavam para a repartição, continuando aquela responsável pela fiscalização dos 

acidentes de trabalho. 



O Secretário-Geral superintendia todo o serviço de secretaria, submetendo a 

despacho do presidente todos os assuntos do expediente das repartições que 

necessitassem de resolução superior, competindo-lhe ainda a distribuição do pessoal do 

quadro do Instituto. Ao seu Gabinete competia: a execução do expediente dos SAS, além 

do expediente próprio; a distribuição da correspondência e papéis de serviço entrados no 

Instituto; a execução de eventuais serviços ordenados pelo Secretário-Geral; e os actos 

relativos ao recrutamento, situação e movimento dos funcionários do Instituto e dos 

tribunais do trabalho. 

Junto da sede funcionavam aí os Serviços de Acção Social (SAS). Aos SAS, na 

dependência directa do presidente do Instituto, competia o estudo e resolução dos 

problemas do trabalho e previdência, o fomento e a orientação da organização corporativa 

e a propaganda do espírito da nova ordem social. Estes Serviços eram dirigidos por seis 

assistentes, responsáveis pelas missões de estudo, organização e propaganda atribuídas 

pelo presidente ou secretário-geral. 

 Em todos os distritos do continente e ilhas adjacentes (com excepção de Lisboa), 

eram criadas delegações do Instituto, a cargo de delegados privativos, onde funcionavam 

anexos, tribunais do trabalho na dependência administrativa do Instituto, mas 

independentes no exercício da função jurisdicional. A sede das delegações seriam, por 

regra, nas capitais do distrito, podendo, por decisão do presidente do INTP, a sede ser 

fixada noutra cidade/vila do distrito onde a população operaria ou a actividade industrial 

fossem superiores às da capital de distrito (em alternativa podiam ser criadas 

subdelegações nessas localidades). 

Os delegados, com a mesma categoria dos assistentes, recebiam ordens e instruções, 

correspondendo-se com o presidente através do secretário-geral, e a quem competia a 

inspecção e assistência aos organismos corporativos, a propaganda dos princípios da nova 

ordem social, e a protecção dos trabalhadores (segurança dos locais de trabalho, regime 

de salários, leis sobre o trabalho de mulheres e menores, horário de trabalho, etc.). 

Com a criação do INTP é extinto o ISSOPG, transitando o pessoal desse Instituto 

para o novo órgão, mantendo a categoria e situação de funcionários vitalícios, bem como 

os vencimentos. 

O pessoal dos serviços administrativos do Instituto constituía um quadro composto 

por um secretário-geral, um inspector-geral da previdência social, três directores de 

serviços, três inspectores de previdência social, quatro chefes de secção, seis primeiros 

oficiais, nove segundos oficiais, 14 terceiros oficiais, e o pessoal menor. O secretário-



geral e os directores de serviços eram nomeados pelo Presidente do Conselho; os chefes 

de secção eram nomeados, por concurso, entre os primeiros oficiais das repartições da 

Secretaria-Geral. 

Os assistentes eram escolhidos pelo Presidente do Conselho e contratados por 

períodos de um ano. Ao fim de três anos de bom serviço tinham preferência para os cargos 

de chefes de secção, delegados e juízes de trabalho. Os delegados e subdelegados eram 

contratados por períodos de um ano podendo, ao fim de três anos de bom serviço, ser 

nomeados vitaliciamente. 

O ingresso nos serviços administrativos do Instituto fazia-se através do lugar de 

terceiro oficial. 

Nos anos seguintes foi promulgada legislação pontual sobre o Instituto visando, 

sobretudo, uma maior clarificação em relação ao papel desempenhados pelos 

funcionários de topo (secretário-geral, delegados, entre outros). A partir de 1937 e até 

1948 verifica-se uma tendência de crescimento do Instituto, com o seu quadro de pessoal 

a ser alvo de constantes alargamentos, quer ao nível dos serviços centrais, quer ao nível 

das delegações. 

Em 1942 dá-se a primeira reorganização do Instituto, através do Decreto-Lei n.º 

37244, de 27 de Dezembro, e do regulamento subsequente, promulgado no Decreto-Lei 

n.º 37268, de 31 de Dezembro, sendo patente uma preocupação na melhoria institucional 

e burocrática do Instituto, visível no maior detalhe atribuído aos papéis e competências 

dos vários serviços, bem como à descrição detalhada dos seus processos burocráticos. 

O Instituto continuava a ser presidido pelo Subsecretário de Estado das Corporações 

e Previdência Social, mantendo as mesmas atribuições previstas na legislação fundadora. 

No entanto, a sua organização sofre uma profunda mudança: do modelo de Secretaria-

Geral o INTP passa a constituir uma Direcção-Geral, mantendo as três repartições 

(Organização Corporativa, Trabalho e Previdência Social e Casas Económicas), os 

SAS24, as delegações e os tribunais do trabalho e sendo-lhe acrescentados a secretaria25, 

os serviços de inspecção e os serviços actuariais. 

                                                      
24 Os SAS passavam a funcionar sob a superintendência do director-geral, sendo acrescidas às suas 

competências: a presidência das comissões corporativas/arbitrais do distrito de Lisboa; o desenvolvimento 

da organização corporativa; a promoção da celebração de convenções colectivas de trabalho; a realização 

de estudos, inquéritos e diligências necessários à elaboração de projectos de despachos de ordenados ou 

salários mínimos; promover a criação e constituição de caixas de previdência e de abono de família e a 

elaboração dos respectivos regulamentos. 
25 A secretaria, a cargo de um chefe de secção, tinha como competências os serviços de 

contabilidade, pessoal, publicações, biblioteca, depósito, arquivo geral e arquivos de expediente não 

privativos de outros serviços, recebendo (29) atribuições relacionadas com essas questões. Ao chefe da 



A figura do Secretário-Geral é substituída pela do Director-Geral26, sendo as 

competências deste exponencialmente alargadas (para um total de 29), entre as quais se 

previam, além da superintendência de todos os serviços do Instituto: a direcção e 

coordenação superior dos serviços do INTP; propor a nomeação, transferência e 

exoneração dos funcionários; dar execução às ordens e instruções recebidas do presidente 

sobre os serviços; a representação do Instituto no Conselho Técnico Corporativo do 

Comércio e da Indústria e no Conselho Superior da Marinha Mercante; entre outros. O 

Director-Geral era coadjuvado por um adjunto, que o substituía nos seus impedimentos e 

exercia, cumulativamente, as funções de agente do Ministério Público junto da secção do 

contencioso do trabalho e previdência social do Supremo Tribunal Administrativo. 

As Repartições sofrem também alterações, reflectidas na maior definição do papel 

das secções27. 

A 1.ª Repartição dividia-se em três secções: Grémios, Sindicatos e Casas do Povo 

e dos Pescadores. Ao seu chefe estavam atribuídas 23 competências, entre as quais: a 

direcção e fiscalização dos trabalhos da repartição; a coordenação dos serviços da 

repartição com os da IOC; ou a elaboração e submissão à apreciação do Director-Geral 

de relatórios semestrais sobre o funcionamento dos serviços a seu cargo. 

A 1.ª secção (Grémios) tinha 11 atribuições, entre as quais, o estudo e submissão a 

despacho superior de todos os assuntos relativos à constituição, organização e 

funcionamento dos grémios das actividades comerciais e industriais na dependência do 

INTP, bem como todas as questões emergentes do enquadramento corporativo das 

respectivas actividades (que partilhava, com as necessárias adaptações, com as outras 

secções), ou o estudo e submissão a despacho superior dos processos de constituição dos 

Grémios da Lavoura e da criação de Casas da Lavoura. 

A 2.ª secção (Sindicatos) tinha entre as suas atribuições o estudo e submissão a 

despacho superior dos orçamentos, relatórios e contas de gerência dos sindicatos ou a 

                                                      
secretaria, cabia, entre outros, a direcção e fiscalização dos trabalhos da secretaria, submetendo 

regularmente a despacho do director-geral, com a sua informação ou parecer, os assuntos que carecessem 

de resolução superior. 
26 O Director-Geral, bem como o seu adjunto, eram providos pelo Presidente do Conselho em 

diplomados com curso superior, de reconhecido mérito e capacidade para o exercício das respectivas 

funções. Os chefes de repartição, inspector-chefe, inspectores, chefe dos serviços actuariais, delegados e 

subdelegados eram providos pelo Presidente do Conselho em indivíduos do quadro ou não, diplomados 

com curso superior. 
27 Aos chefes de secção competia, entre outros: cumprir e fazer cumprir as ordens e instruções 

superiores; a distribuição do serviço; prestar informações e elaborar pareceres nos processos pendentes; 

velar pela organização e actualização dos serviços de registo e arquivo. 



organização e manutenção actualizada dos serviços de registo e arquivo dos elementos 

para publicação no Diário do Governo e no Boletim do INTP. 

Já a 3.ª secção (Casas do Povo e dos Pescadores) contava 12 atribuições legisladas, 

como por exemplo: o estudo dos acordos sobre classificação de sócios contribuintes e 

fixação das respectivas cotas, submetendo-as a homologação superior; e o estudo de 

assuntos relativos à concessão de assistência médica e medicamentos pelas Casas do Povo 

e dos Pescadores e às restantes modalidades de previdência e assistência. 

A 2.ª Repartição mantém duas secções, Regime do Trabalho e Convenções 

colectivas de trabalho, salários mínimos e abono de família. Entre as atribuições da 

primeira constavam, por exemplo, a fiscalização, em colaboração com a Inspecção do 

Trabalho, da remuneração legal do trabalho em horas suplementares e o depósito dos 

respectivos descontos para o Fundo nacional do abono de família. 

O chefe da 2.ª Repartição tinha atribuídas 17 competências, das quais se podem 

destacar: a concessão de isenções do horário de trabalho e descanso semanal no distrito 

de Lisboa e autorizações de trabalho para mulheres e menores; ou a autorização de 

trabalho em horas suplementares ou no dia de descanso semanal ou de turnos com pessoal 

diferente e trabalho nocturno. 

À 3.ª Repartição, Previdência Social e Casas Económicas, é acrescida uma nova 

secção, contando três secções: Caixas de previdência, Associações de socorros mútuos e 

Casas económicas. 

Ao chefe da repartição cumpria, particularmente, a coordenação dos serviços da 

repartição com os serviços da Inspecção de Previdência Social e actuariais, de acordo 

com o disposto no regulamento e as instruções do director-geral. Junto do chefe da 3.ª 

Repartição funcionavam os serviços de contencioso da previdência social e de acidentes 

de trabalho, a cargo de um chefe de secção ou de um assistente destacado para essa 

posição. 

Entre as 21 atribuições da 1.ª secção contavam-se o estudo e informações dos 

projectos de regulamentos das caixas sindicais de previdência e das caixas de reforma ou 

de previdência e respectivas alterações, as propostas de nomeação dos presidentes das 

direcções e dos conselhos gerais das caixas e os respectivos substitutos, submetendo a 

confirmação superior a designação dos restantes membros daqueles corpos gerentes ou o 

estudo das cláusulas de contratos ou acordos colectivos de trabalho relativos à previdência 

social. 



A 2.ª secção contava 20 atribuições, entre as quais, o estudo e informações dos 

projectos de estatutos das associações de socorros mútuos e respectivas alterações, a 

promoção das alterações de estatutos de acordo com os resultados dos balanços técnicos 

periódicos ou a coordenação das listas dos corpos gerentes. 

Finalmente, entre as 19 competências atribuídas à 3.ª secção destacavam-se a 

fiscalização e promoção da cobrança das prestações dos moradores-adquirentes, a 

concessão de empréstimos aos moradores para realização de obras e benfeitorias, a 

promoção do reembolso dos capitais investidos na construção de casas económicas ou a 

concessão de benefícios dos seguros de doença e desemprego. 

A reorganização introduz também os serviços de inspecção dos organismos 

corporativos e do trabalho (a somar à Inspecção da Previdência Social), dirigidos por 

inspectores coadjuvados por subinspectores28, contando também com agentes privativos 

equiparados a agentes de autoridade (quando no exercício das suas funções). 

A Inspecção dos Organismos Corporativos, dirigida por um inspector, funcionava 

junto da 1.ª Repartição, tendo como principal atribuição a realização de inspecções, 

inquéritos, sindicâncias e exames à escrita dos organismos corporativos na dependência 

do INTP (grémios, sindicatos e suas secções, federações e uniões, Casas do Povo e dos 

Pescadores) com o objectivo de apurar a sua situação financeira e o cumprimento dos 

preceitos legais, regulamentares e estatutários, bem como as orientações superiores, 

variando a natureza dos processos inspectivos de acordo com o tipo de organismo. Das 

inspecções realizadas resultava um relatório do qual deviam constar o estado dos 

organismos inspeccionados ou a apreciação sobre o procedimento dos dirigentes e 

empregados ao serviço, entre outros. 

A Inspecção do Trabalho, em funcionamento junto da 2.ª Repartição29, exercia a 

sua actividade em relação a todos os sectores e categorias profissionais, fiscalizando todas 

as empresas ou entidades. À IT competia, principalmente, a fiscalização do cumprimento 

das leis, regulamentos, determinações governamentais e quaisquer normas relativas ao 

horário de trabalho e descanso semanal, convenções colectivas de trabalho, ordenados e 

                                                      
28 Os delegados do INTP exerciam nos respectivos distritos, por delegação dos vários inspectores, 

as funções que lhes competiam. 
29 A IT era dirigida por um inspector, coadjuvado por dois subinspectores e contava com 120 agentes 

privativos. O presidente do Instituto, quando se justificasse, podia autorizar ou determinar que os 

organismos corporativos colaborassem na fiscalização do cumprimento das disposições legais, 

regulamentais ou contratuais sobre a disciplina do trabalho. Para esse efeito, existiriam agentes especiais 

designados pelo presidente e equiparados, para todos os efeitos, aos agentes privativos da Inspecção do 

Trabalho, à qual ficavam subordinados. 



salários mínimos, abonos de família, férias remuneradas, trabalho de mulheres e menores, 

cotização obrigatória para os organismos corporativos e outras disposições reguladoras 

do trabalho ou de conteúdo social cuja fiscalização não pertencesse por lei a outros 

serviços. 

A Inspecção da Previdência Social, afecta à 3.ª Repartição, tinha como principal 

atribuição a fiscalização das instituições de previdência na dependência do INTP, com o 

objectivo de inquirir da sua situação financeira e da forma como se observavam os 

preceitos legais, regulamentares e estatutários, bem como as instruções do Instituto. 

A reorganização introduz ainda os serviços actuariais (dirigidos por um chefe dos 

serviços) a que competia a execução de todos os assuntos de matéria actuarial das 

instituições e organismos na dependência do Instituto. 

As delegações do Instituto passam a ser divididas em duas classes: eram de 1.ª 

classe as delegações de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Porto, Setúbal, Funchal e Ponta 

Delgada, sendo as restantes de 2.ª classe. Torna-se ainda obrigatória a existência de pelo 

menos um subdelegado por delegação (estando ainda prevista a existência de 

subdelegados estagiários sem remuneração). 

 As competências dos delegados são alargadas (o regulamento prevê 55 atribuições 

relacionadas com o funcionamento da delegação, a organização corporativa, a 

fiscalização do trabalho e a previdência social), destacando-se a responsabilidade que lhes 

era atribuída relativamente: ao estudo dos problemas indicados pelo presidente ou pelo 

director-geral; à orientação das actividades dos organismos corporativos, no que 

dependesse do INTP; à presidência das comissões corporativas/arbitrais; e à coordenação 

dos serviços de inspecção em funcionamento junto das delegações. Já aos subdelegados 

competia coadjuvar os delegados substituindo-os nos seus impedimentos. 

A reorganização de 1942 fica assim marcada por uma atenção do ponto de vista 

institucional aos serviços do Instituto, com o desenvolvimento detalhado das atribuições 

dos vários serviços e respectivos funcionários, bem como à descrição exaustiva dos 

processos burocráticos associados a esses serviços, seja do ponto de vista da sua 

organização e funcionamento, seja do ponto de vista do pessoal que lhe estava afecto, 

relativamente às suas atribuições e competências ou aos processos de recrutamento, com 

destaque para a exigência académica imposta, passando a ser requisito indispensável, para 

determinados cargos, a posse, não só, de um curso superior, mas de um curso superior 

adequado às funções inerentes aos cargos de topo da estrutura do Instituto (ainda que a 

última palavra coubesse ao Presidente do Conselho). 



Em 1948 o INTP é alvo de nova reorganização, promulgada através do Decreto-Lei 

nº 37244, de 27 de Dezembro e do respectivo regulamento, publicado no Decreto-Lei n.º 

37268, de dia 31. 

O presidente do Instituto mantém-se o Subsecretário de Estado das Corporações e 

Previdência Social e as suas atribuições mantêm-se (no seu essencial) tendo o Instituto 

como fim assegurar o estudo, elaboração, execução e aperfeiçoamento das normas de 

natureza social, designadamente em matéria de organização corporativa, trabalho e 

previdência, para uma melhoria das condições de vida dos trabalhadores, e de acordo com 

os princípios da Constituição e do Estatuto do Trabalho Nacional. 

No entanto, a organização sofre nova alteração, passando a contar duas direcções 

gerais ao invés das três existentes anteriormente – Direcção-Geral do Trabalho e 

Corporações e Direcção-Geral da Previdência e Habitações Económicas – e ainda a 

Secretaria30 e a Magistratura do Trabalho, na dependência directa do presidente do 

Instituto. 

A Direcção Geral do Trabalho e Corporações compreendia três repartições, cada 

qual com três secções, as duas primeiras relativas à componente do trabalho: a 1.ª 

Repartição incluía as secções Duração do Trabalho, Relações do Trabalho e 

Remuneração do Trabalho; na 2.ª Repartição estavam integradas as secções Higiene e 

Segurança do Trabalho, Artesanato e Trabalho Domiciliário e Formação e Emprego 

Profissional. A 3.ª Repartição compreendia as secções relativas à organização 

corporativa: Enquadramento Corporativo, Actividade Administrativa dos Organismos 

Corporativos e Actividade Financeira dos Organismos. afectos a esta Direcção-Geral 

funcionavam ainda a IT e a IOC, os SAS, as delegações e o Serviço de Relações 

Internacionais31. 

Os serviços de inspecção anexos à Direcção-Geral são também visados na nova 

reorganização dos serviços. 

                                                      
30 A Secretaria compreendia duas secções: 1.ª, Expediente; 2.ª, Contabilidade. À primeira competia 

todo o serviço de registo e distribuição de correspondência e restantes documentos que dessem entrada no 

Instituto, bem como o serviço de expediente e arquivo que não fosse privativo de outros serviços, incluindo 

o de recrutamento, situação, cadastro e movimento do pessoal; à segunda competiam os serviços de 

contabilidade pública do Subsecretariado de Estado das Corporações e Previdência Social e do INTP, bem 

como os serviços de organização e movimentação do depósito de material de expediente. 
31 O serviço de relações internacionais, a cargo de um chefe de secção, garantia, em colaboração 

com os serviços competentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, relações permanentes com a 

Organização Internacional do Trabalho e outras organizações ou entidades similares estrangeiras ou 

internacionais. 



A Inspecção Trabalho, a cargo de um inspector-chefe, passa a ter como 

competências assegurar a execução das normas reguladoras da prestação do trabalho e 

sua remuneração, desenvolvendo uma acção educativa e orientadora junto das empresas 

e dos trabalhadores, e uma acção repressiva para a promoção da punição das infracções 

verificadas32. 

À Inspecção dos Organismos Corporativos competia, de um modo geral, efectuar o 

serviço de inspecção e vigilância da actividade dos organismos corporativos na 

dependência do INTP e propor as medidas que julgasse convenientes ao bom 

funcionamento desses organismos. O pessoal da IOC contava com um inspector-chefe (a 

quem competia, entre outros, organizar e dirigir os serviços), inspectores e subinspectores 

(responsáveis pelas inspecções, inquéritos e sindicâncias realizadas em todo o país) e 

restante pessoal do quadro. Os procedimentos institucionais e burocráticos da IOC não 

apresentam alterações de relevo face ao regulamento de 1942. 

Os SAS sofrem alterações quanto às suas competências, sendo-lhes atribuídas 

novas competências relacionadas com a protecção dos trabalhadores (através do estudo 

de problemas sociais e de inquéritos às suas condições de vida), garantir as relações entre 

o Instituto e as Universidades e outras entidades nacionais e estrangeiras, em matéria de 

estudos sociais, entre outros. 

Em relação às delegações apenas se procedem a alterações relativamente às 

competências dos delegados, substancialmente reduzidas, de 52 para apenas 11, das quais 

apenas três são novidade: confirmar os autos de notícia levantados pelos funcionários da 

Inspecção do Trabalho seus subordinados; decidir os assuntos da sua competência legal 

ou para quais tivessem delegação superior e ainda os que, pela sua comprovada urgência, 

não se compadecessem com demoras na resolução; e a elaboração e submissão a 

apreciação superior de relatório anual sobre o serviço da delegação a seu cargo. 

A Direcção-Geral da Previdência e Habitações Económicas compreendia duas 

repartições, com duas secções na 1.ª (Constituição das Instituições de Previdência e 

Âmbito das Instituições de Previdência) e mais três na 2.ª (Actividade Administrativa das 

Instituições, Distribuição de Habitações/Administração dos Bairros e Contabilização 

                                                      
32 A organização interna dos serviços da Inspecção e a competência dos respectivos funcionários 

eram reguladas em diploma especial. 



dos Fundos 33). Junto da Direcção-Geral funcionavam ainda os Serviços Actuariais, a 

Inspecção da Previdência Social e o Serviço do Contencioso. 

Ao serviço do contencioso competia a elaboração de consultas e pareceres jurídicos 

relativos a instituições de previdência e de abono de família, habitações económicas, 

acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

Os serviços actuariais, a cargo de um actuário-chefe, têm o leque das suas 

competências alargado, passando a estar responsáveis, entre outros, pela realização de 

estudos de natureza actuarial que, directa ou indirectamente, tivessem interesse para a 

resolução de problemas do seguro social obrigatório e outros análogos ou por examinar e 

dar parecer sobre os assuntos relacionados com a orientação e assistência técnicas às 

instituições de previdência na dependência do INTP. 

A magistratura do trabalho funcionava também na dependência do Instituto, mas 

era independente no exercício da função de julgar. No âmbito da magistratura do trabalho 

funcionava a Inspecção Judiciária, responsável, entre outros, pela inspecção das 

delegações do Instituto e dos tribunais do trabalho. 

Nas décadas seguintes, o Instituto é alvo de muito pequenas alterações, relacionadas 

sobretudo com o (aumento do) quadro de pessoal. O único momento legislativo 

assinalável dá-se em 1951, com a transformação do Subsecretariado de Estado das 

Corporações e Previdência Social em Ministério, através do Decreto-Lei n.º 38152, de 15 

de Janeiro. 

A Secretaria-Geral, a magistratura do trabalho, a Direcção-Geral do Trabalho e 

Corporações, a Direcção-Geral da Previdência e Habitações Económicas, os SAS e as 

delegações do INTP passam a integrar o Ministério, ficando estes dois últimos na 

dependência directa do Ministro. 

Apenas em 1972/1973 se dão alterações relevante do ponto de vista legislativo. O 

Decreto-Lei n.º 337/72, de 24 de Agosto vem permitir a aplicação do regime próprio das 

delegações distritais do Instituto a alguns concelhos de Lisboa, por determinação do 

Ministro, ficando as funções dessas delegações a cargo dos SAS. No seguimento deste 

diploma foram criadas, ainda no mesmo ano duas subdelegações com sede, 

respectivamente, em Vila Franca de Xira (abrangendo os concelhos de Alenquer, Arruda 

                                                      
33 A esta secção competia assegurar todo o serviço de contabilidade e tesouraria do Fundo das Casas 

Económicas e do Fundo Nacional do Abono de Família. 



dos Vinhos, Azambuja e Sobral de Monte Agraço) e em Torres Vedras (abrangendo os 

concelhos do Cadaval, Lourinhã e Mafra)34. 

Em 1973 é promulgada a última legislação sobre o INTP, o Decreto-Lei n.º 167/73, 

de 11 de Abril. Este diploma traz alterações aos SAS e às Delegações do Instituto, 

focando-se nas competências dos respectivos serviços e pessoal, estando a principal 

alteração introduzida relacionada com os delegados, instituindo-se delegados de 1.ª, 2.ª e 

3.ª classe35, e no provimento dos lugares de topo destes serviços, que deixam de ser 

responsabilidade do Presidente do Conselho. 

Em Dezembro de 1974, consequência da revolução que ditou o fim do Estado Novo 

e, consequentemente, da organização corporativa, o Decreto-Lei n.º 760/74 aprova a 

orgânica do novo Ministério do Trabalho, extinguindo o Instituto Nacional do Trabalho 

e Previdência. 

 

A Delegação do INTP em Braga 

Entre Outubro e Novembro de 1933 o Presidente do Conselho, António Oliveira 

Salazar, procedeu à nomeação dos primeiros delegados distritais do Instituto Nacional do 

Trabalho e Previdência e do primeiro subdelegado (no Porto), ficando todo o território 

continental português, bem como os arquipélagos dos Açores e da Madeira dotados de 

uma delegação do Instituto. 

A delegação bracarense terá começado a funcionar em Setembro de 1934, no 

segundo andar do n.º 139 da Rua Dr. Justino Cruz, tendo como primeiro delegado José 

Maria Miranda da Rocha, um ex-dirigente do Movimento Nacional-Sindicalista36 que se 

manteria em funções até 1936. Nesse ano, entra em funções Henrique Cabral de Noronha 

e Menezes, que desde 1933 servia como subdelegado no Porto, e que se manteria no cargo 

até 1950, com um pequeno interregno em meados da década de 1940, quando assumiu o 

Governo Civil do distrito. Durante a sua vigência, a delegação iria transferir as suas 

instalações para a Casa dos Coimbras, no Largo de São João do Souto, onde se manteria 

até 1960, ano em que se instala definitivamente no Rossio da Sé, dividindo as instalações 

com o Tribunal do Trabalho de Braga. 

                                                      
34 Cfr. Despacho do Gabinete do Secretário de Estado do Trabalho e Previdência, 14 de Setembro 

de 1972. 
35 As delegações de Porto e Setúbal eram dirigidas por delegados de 1.ª classe; as de Aveiro, Braga, 

Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, Funchal e Leiria por delegados de 1.ª ou 2.ª classe; e as restantes por 

delegados de qualquer categoria. 
36 Cfr. José Carlos VALENTE: "Instituto Nacional do Trabalho e Previdência (INTP)", em 

Dicionário de História do Estado Novo, vol. 1, Venda Nova, Círculo de Leitores, 1996, pp. 486–488. 



No início dos anos 40 é também instituída uma subdelegação em Guimarães, “o 

principal centro de vida corporativa e de trabalho deste Distrito”37, funcionando essa nos 

Paços daquele conselho, a cargo de Manuel Dias da Fonseca (estagiário sem 

remuneração). 

Durante a sua existência, a delegação bracarense viria a conhecer nove delegados, 

sendo aqueles com maior longevidade no cargo Noronha e Menezes, Valentim de 

Almeida e Sousa (1952-1959) e Augusto de Sousa Guedes Guimarães Pestana (1963-

1972). 

O distrito de Braga compreendia 13 concelhos distribuídos por uma área 

aproximada de 2673 km2, contando, de acordo com o recenseamento de 1940, uma 

população de 487674 habitantes. No ano da implantação da delegação existiam no distrito 

apenas 10 organismos corporativos (um sindicato e nove casas do povo). Na década 

seguinte (1935-1944) fica praticamente concluída a organização corporativa distrital, com 

a instauração de 83 casas do povo, 10 sindicatos nacionais, sete grémios do comércio e 

13 grémios da lavoura. 

Este viria a ser o terceiro distrito do país a nível de organismos corporativos 

primários contando, entre 1934 e 1974 com um total de 151 organismos (mais três 

federações), distribuídos da seguinte forma: 107 Casas do Povo; 20 Sindicatos Nacionais; 

13 Grémios da Lavoura; sete Grémios do Comércio; e três Grémios da Indústria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
37 Henrique Cabral de NORONHA E MENEZES: “Relatório 1940”, Braga, Arquivo Histórico da 

Delegação do INTP de Braga – Autoridade para as Condições do Trabalho, Relatórios da Delegação. 



Mapa I – Distribuição dos organismos corporativos no distrito de Braga, 1933-1974 

 

(Fonte: dados elaborados com recurso ao Boletim do INTP, ano 1, n.º 1 [30/11/1933] a ano 41, n.º 

20 [29/05/1974]: Lisboa, INTP, 1933-1974, e Arquivo Histórico da Delegação do INTP de Braga 

[Autoridade para as Condições do Trabalho – ACT]) 

 

Na década de 1940, Noronha de Menezes redigiu uma série de relatórios 

semestrais/anuais, previstos na legislação reguladora do Instituto, da actividade da 

delegação e dos organismos corporativos na sua área de jurisdição, acompanhado de 

mapas estatísticos e gráficos. Esses relatórios cobriam alguns tópicos predefinidos 

relacionados com a delegação (tribunal do trabalho, pessoal, instalações), a organização 

corporativa (sindicatos, casas do povo, grémios), previdência e assistência (organismos 

de previdência, assistência), bairros económicos, convenções colectivas, salários 

mínimos, trabalho domiciliário e propaganda. Através destes relatórios é possível aferir 

o impacto e a recepção da organização corporativa no distrito português, através da visão 

deste delegado, um corporativista aparentemente convicto. 

Um dos aspectos visados pelos relatórios é a organização corporativa distrital, 

apresentando o número de associados e contribuintes dos vários tipos de organismos 

corporativos do distrito. Assim, é possível perceber que esses números apresentam um 

crescimento gradual ao longo da década em todos os organismos corporativos – 

sindicatos, grémios e casas do povo – pautado por alguns (poucos) anos de tendência 

descendente. 



Gráfico I – evolução do número de associados/tipo de organismo no distrito de 

Braga, 1940-49 

 

(Fonte: Relatórios do Delegado, ACT) 

 

O impacto da organização corporativa junto das populações é perceptível através 

da comparação do número dos filiados nos organismos primários face ao número de 

profissionais que representavam ou da população da área. Infelizmente, os dados 

disponíveis nos relatórios em relação a esta informação, limitam-se ao caso dos sindicatos 

nacionais e das casas do povo, não cobrindo a totalidade da década, constituindo ainda 

assim um indicador relevante. 

No caso dos sindicatos nacionais é possível perceber, através do gráfico III, que, 

após um primeiro ano em que cerca de dez mil profissionais não se filiam nos sindicatos, 

nos dois anos seguintes, a acção dos sindicatos cobre já a totalidade dos profissionais 

representados na sua área administrativa. 
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Gráfico II – evolução do número de filiados dos sindicatos nacionais do distrito de 

Braga vs. o número de profissionais que representavam, década de 1940 

 

(Fonte: Relatórios do Delegado, ACT) 

 

Já em relação às Casas do Povo o cenário é bem diferente, como é visível no gráfico 

IV. A informação disponibilizada diz respeito apenas aos anos de 1948 e 1949, mas é 

evidente que o número de associados divergia em grande margem da população existente 

na área de administração destes organismos. 

 

Gráfico III – evolução do número de filiados das casas do povo do distrito de Braga 

vs. a população da área, década de 1940 

 

(Fonte: Relatórios do Delegado, ACT) 
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Assim, numa área com uma população a rondar os 310 mil habitantes, apenas cerca 

de 40 mil indivíduos dessa população se encontravam filiados nas Casas do Povo, perto 

de 25 mil como sócios e cerca de 16 mil como contribuintes. É certo que o número de 

população da área não discrimina género, idade ou os sectores de actividade a que essa 

população estava afecta, mas sabendo de antemão que o distrito bracarense era nesta 

altura um distrito marcadamente rural, não deixa de surpreender a percentagem de 

população que não se encontrava abrangida pelas Casas do Povo. 

Outro aspecto a que Noronha e Menezes tece considerações nos seus relatórios 

prende-se com a ordem pública no distrito, nomeadamente nos dois relatórios semestrais 

de 1943. No relatório do primeiro semestre são referidas as situações de instabilidade que 

estariam a ocorrer em Guimarães e Famalicão, zonas industriais: em Guimarães correriam 

boatos e ameaças, já há cerca de um ano, tendo-se verificado protestos dos operários de 

Pevidém junto do Presidente da Câmara. No mesmo mês ocorreram protestos de operários 

de Delães e Riba d’Ave junto da sede da Secção de Famalicão do Sindicato Nacional dos 

Operários da Indústria Têxtil em Delães, tendo-se debelado uma séria ameaça pelas 

medidas enérgicas do Delegado, com a colaboração do Director-Adjunto da PVDE, na 

qual estariam envolvidos operários de Pevidém e da cidade de Guimarães. 

A situação, provocada pela falta de géneros ao preço da tabela, era, de resto, 

encarada com muita gravidade. E ainda que o Delegado reconhecesse legitimidade aos 

protestos operários, “foram terminantes as considerações com que sublinhei a alguns 

possíveis «méneurs» o acto que pretendiam efectuar (...) as explicações, os conselhos e 

até as conversas amigas a respeito de actos da revolta cessaram e não se repetirão”38. O 

que é certo, é que no relatório do segundo semestre, Noronha e Menezes, afirma terem 

cessado as perturbações, congratulando-se com as medidas tomadas então, não deixando 

de sublinhar que a ameaça ainda não teria passado. 

Quanto aos serviços da própria delegação, em 1940, o delegado descreve-a como 

um serviço modelo, entre todos os serviços da administração pública do distrito, descrição 

reforçada no relatório do ano de 1942, quando Noronha e Menezes considera que o 

regulamento do Instituto promulgado nesse ano adopta os procedimentos que se vinham 

seguindo na delegação de Braga, já entretanto adoptados por outras delegações: 

 

                                                      
38 Henrique Cabral de NORONHA E MENEZES: “Relatório 1.º semestre 1943”, Braga, Arquivo 

Histórico da Delegação do INTP de Braga – Autoridade para as Condições do Trabalho, Relatórios da 

Delegação. 



“[...] Esse regulamento [do INTP] surgiu precisamente neste momento, com o 

Decreto n.º 32.593 e, (quem o adivinharia?) ajustando-se, com particular semelhança, ao 

que se fazia nesta Delegação [...]”39. 

 

No entanto, há uma determinação do Regulamento a que o delegado se opõe 

abertamente, nomeadamente, a imposição da realização de relatórios semestrais da 

actividade da delegação, considerando tal inexequível, pela incerteza que os dados 

relativos a apenas seis meses poderiam produzir. Além disso, Noronha e Menezes revela 

que o regulamento impõe modificações ao modus operandi do trabalho de secretaria e de 

arquivo, que, no relatório do segundo semestre do mesmo ano, não tinha sido ainda 

possível concluir. O delegado aproveita ainda para criticar a Secretaria do Instituto, 

culpando-a pelo atraso nos trabalhos, em virtude da falta de material, que deveria ser 

fornecido por aquela. 

Noronha e Menezes queixa-se ainda, no relatório do segundo semestre de 1943, da 

falta de funcionários, afirmando que se chegava mesmo a recorrer aos funcionários do 

Correio do Minho (do qual era director e que funcionava no rés-do-chão do edifício) em 

serviços urgentes, considerando indispensável a nomeação de mais um Subdelegado e a 

colocação de um Subinspector Corporativo ou funcionário com semelhantes atribuições. 

O relatório seguinte surge apenas quatro anos depois, em 1947, correspondendo 

este interregno ao período em que Noronha e Menezes assumiu o Governo Civil do 

distrito. No relatório desse ano, o delegado aponta o deteriorar das condições em que as 

instalações da delegação se encontravam, considerando mesmo que “hoje deixam muito 

a desejar e embaraçam seriamente o serviço”40. O espaço era já demasiado pequeno para 

acomodar todos os serviços que albergava e a solução passava por encontrar um novo 

edifício para a Delegação, considerando-se a hipótese de o Tribunal do Trabalho 

permanecer na Casa dos Coimbras. No entanto, para essa mudança muito pesava a 

questão das rendas (e a verdade, é que a situação apenas se alteraria quase 15 anos depois). 

Além disso, mantinha-se a falta de materiais, considerando-se indispensável a existência 

de um automóvel para os serviços dos delegados e os agentes da IT. 
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Delegação do INTP de Braga – Autoridade para as Condições do Trabalho, Relatórios da Delegação. 
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A situação descrita em 1947 não apresenta mudanças no relatório de 1948, tão 

pouco no relatório de 1949, levando Noronha e Menezes a abrir o relatório desse ano com 

uma declaração enigmática, deixando antever um certo desencantamento com a situação 

da delegação: 

 

“Não obstante a matéria a versar não apresentar novidades que mereçam referência 

especial cumpre-se o que está regulamentado apresentando à consideração superior o 

relatório das actividades desta Delegação ou por ela orientadas, relativas ao ano de 

1949”41. 

 

Em relação ao funcionamento da delegação, não se registam alterações, apesar da 

reorganização do instituto e da aprovação de um novo regulamento, através dos Decretos 

n.º 37244 e 3245, de Dezembro de 1948, ditarem uma nova organização dos serviços e 

arquivos, uma vez que tal não coincidira com a nomeação do pessoal que estava previsto, 

“impossibilitou-se o cumprimento das respectivas disposições e em nada se mexeu. 

Continuou-se internamente a adoptar o mesmo sistema”42. 

 

O Instituto Nacional do Trabalho e Previdência. Algumas considerações 

O INTP, criado para garantir a execução das leis de protecção ao trabalho e de 

carácter social, integrando os trabalhadores e demais elementos de produção na 

organização corporativa preconizada pelo Estatuto do Trabalho Nacional, tutelou a 

organização corporativa política e ideologicamente. 

Ao longo da sua existência foi alvo de duas grandes reorganizações, durante a II 

Guerra Mundial e no pós-Guerra, no ano imediatamente seguinte à realização de um 

inquérito parlamentar (1947) sobre os desvios da organização corporativa. As 

reorganizações a que o Instituto foi sujeito visaram, sobretudo, um desenvolvimento 

institucional e uma maior clareza dos processos burocráticos, em especial através do 

regulamento de 1942, que discrimina com grande detalhe as competências de todos os 

serviços (e respectivo pessoal) do Instituto, bem como todos os procedimentos que lhes 

estavam associados (processos, expediente, arquivo, concursos, entre outros). 
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A delegação de Braga do INTP, criada em 1934, assume-se no início dos anos 40 

(se levarmos em conta o que transparece nos relatórios elaborados pelo seu delegado) 

como uma delegação exemplar, tendo a sua organização e funcionamento muito 

contribuído para o regulamento de 1942 do Instituto. No entanto, com o passar dos anos, 

e pelo menos até 1949, a delegação foi perdendo o seu élan inicial, verificando-se o 

deteriorar das condições dos serviços: quer pela degradação das instalações que a 

albergavam, quer pela falta de pessoal qualificado ou até pela escassez de material 

essencial ao seu funcionamento. 

Neste ponto da investigação os resultados são ainda inconclusivos, mas é já possível 

compreender as dinâmicas internas e institucionais que ditaram a acção do INTP e das 

suas delegações. Com o desenvolver da investigação, as expectativas passam por 

apreender com mais detalhe a acção das delegações junto das populações na periferia e o 

impacto/recepção do corporativismo por essas mesmas populações. 
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