
fraude fiscal é um ativi-
dade ilícita pela falta de 
contribuições tributárias e 

declarações de rendimentos por 
parte de empregadores e tra-
balhadores. Em Ontário, esti-
ma-se perdas superiores a mil 
milhões de dólares em impostos 
não declarados, um valor que a 
economia da província precisa-
va numa altura de grande crise 
económica derivada à pande-
mia. Para entendermos melhor 
como a fraude fiscal afeta as 
comunidades e a economia na 
região, e no país, estivemos à 
conversa com Mike Yorke, pre-
sidente do Carpenters’ District 
Council of Ontario, o sindica-
to trabalhista da província de 
Ontário.

Correio da Manhã Canadá: 
Mike Yorke, seja bem-vindo ao 
Correio da Manhã e muito obri-
gado por ter aceitado o nosso 
convite para esta entrevista. Em 
primeiro lugar, podemos come-
çar por perceber porque é que o 
Carpenters’ District Council of 
Ontario iniciou esta campanha 
contra a fraude fiscal?

Mike Yorke: É uma exce-
lente questão introdutória. Vou 
responder de uma forma que 
não seja apenas a Carpenters’ 
District Council of Ontario, mas 
também a Carpenters’ Union 
em toda a América do Norte, 
Canadá e Estados Unidos, de 
costa a costa. São quase 500 
mil membros que estão cons-
ciencializados deste grande 
problema e preocupação, não 
apenas do nosso sindicato e da 
nossa indústria, mas também 
de todas as comunidades nos 
dois países. A razão pela qual 
iniciámos esta campanha tem 
a ver com a existência de uma 
economia paralela e fraude fis-
cal na indústria da construção, 
as quais estão a custar milhares 
de milhões de dólares no dois 
países. Por exemplo, aqui em 
Ontário, o Ontario Construction 
Secretariat, bem visto e respei-
tado, contratou os serviços da 
Prism Economics, para analisar 
e perceber o custo da economia 
paralela para os contribuintes 
da província. Estima-se que o 
custo se situe entre 1,8 e 3,1 mil 

milhões anualmente, ou seja, 
todos os anos, até 3 mil milhões 
de dólares estão a faltar nas 
receitas do bolo de impostos 
do Estado. O tema da nossa 
abordagem, este ano, é oportu-
nidades perdidas, e imaginemos 
o que poderíamos construir se 
pudéssemos eliminar a fraude 
fiscal e canalizar e investir esse 
dinheiro nas comunidades, 

indivíduos, público em geral e 
em todo o Ontário. Imagine-se 
o que poderíamos construir em 
termos de escolas, cuidados de 
saúde, hospitais, que são agora 
tão necessários nesta pandemia 
da Covid-19.

CMC: Mencionou o impacto 
numa esfera fiscal, mas qual é 

o impacto da fraude fiscal na 
indústria da construção?

MY: Quando temos certos 
empreiteiros que não estão a 
pagar o que é devido, será que 
pensamos que eles também 
estão a cumprir os requisitos 
e regras de saúde e segurança 
nos locais de trabalho, ou estão 
a pagar à WSIB (WorkplaceSa-
fety & Insurance Board) o que 
os outros empreiteiros estão a 
pagar? Esta situação confere 
uma vantagem injusta a empre-
sários sem escrúpulos que fere 
os empresários que estão de boa 
fé. Não estou a dizer que todos 
os empreiteiros não sindicali-
zados estão a fazer isso. Isto fere 
empreiteiros, quer empreiteiros 
sindicalizados, quer não sindi-
calizados. Fere todos os emprei-
teiros que trabalham de forma 
legítima dentro da indústria e é 
por isso que dizemos que cola-
boramos com todas as partes. 
Trabalhamos juntamente com 
empresários não sindicalizados, 
com os governos, com a comu-
nidade. Precisamos de uma 
colaboração em grande escala, 
trabalhar todos juntos, para 
acabar com isto.

CMC: Que tipo de punições 

existem para aqueles que come-
tem fraude?

MY: É uma boa questão. A 
fraude fiscal, na nossa indús-
tria, abrange um área muito 
vasta. Vai desde a situação de 
ter alguém que pinte a cave da 
sua casa, aos piores cenários, 
como o tráfico humano. O Glo-
be and Mail fez uma excelente 
exposição de um caso em Bur-

lington e Hamilton, há poucos 
anos atrás, no qual alguém, 
no caso um ‘labour broker’ 
proveniente do leste europeu, 

trouxe dúzias de trabalhadores 
que basicamente viviam na sua 
casa e eram enviados para dife-
rentes locais de construção e 
diferentes empreiteiros em toda 
a cidade e na GTA. Aqueles que 
conhecem a indústria sabem o 
significa este tipo de práticas. 
Sabemos o que significa sub-
contratação, onde podemos ter 
um empreiteiro que paga a um 
subempreiteiro e, no final das 
contas, o trabalhador ganha 
menos do que o ordenado míni-
mo e não paga impostos. Nós 
vimos muitos exemplos disto. 
Quando alguém é acusado de 
algo como tráfico humano, é 
preso durante anos. Temos casos 
em que houve penalizações de 
sete ou oito anos. Outros são 
punidos com multas, além da 
obrigatoriedade de pagar todos 
os impostos atrasados. Depen-
dendo da gravidade da situação, 
existem consequências mais ou 
menos graves.

CMC: No caso de alguém que 
pratica o crime de fraude, qual 
é o benefício de seguir a lei e 
declarar, de forma legítima, os 
seus impostos?

MY: Existe o benefício de se 
tornar um empreiteiro legíti-
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“A fraude fiscal fere todos os
empreiteiros que trabalham de forma
legítima dentro da indústria da construção”

As consequências da fraude fiscal podem ir desde multas até a uma pena de prisão

“Estima-se que o custo se 
situe entre 1,8 e 3,1 mil 
milhões anualmente, ou 
seja, todos os anos, até 3 mil 
milhões de dólares estão a 
faltar nas receitas do bolo 
de impostos do Estado”
Mike Yorke, presidente da Carpenters’ 
District Council of Ontario
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“Aqueles que conhecem a 
indústria sabem o significa 
este tipo de práticas. Sabe-
mos o que significa subcon-
tratação, onde podemos ter 
um empreiteiro que paga 
a um subempreiteiro e, 
no final das contas, o tra-
balhador ganha menos do 
que o ordenado mínimo e 
não paga impostos”
Mike Yorke, presidente da Carpenters’ 
District Council of Ontario

Estimam-se perdas superiores a mil milhões em impostos não declarados, valor que a economia de Ontário precisava numa altura de crise provocada pela pandemia
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