
1º PARECER DA UGT 

relativo ao 

ANTEPROJECTO DE CÓDIGO DE TRABALHO 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente parecer constitui uma primeira contribuição para a discussão do 

anteprojecto, pelo que – inclusivamente nas matérias já objecto de análise na 

especialidade – a UGT se reserva o direito de, em posteriores pareceres ou 

posições institucionais, aprofundar o seu contributo. 

 

Para a discussão poder atingir os resultados desejados, é fundamental que o 

Governo disponibilize com urgência aos parceiros dois documentos 

fundamentais: 

 

- memória descritiva, justificativa da metodologia adoptada; 

 

- estudos ou análises de direito comparado relativamente aos restantes 

países europeus. 

 

Para a UGT, o não fornecimento rápido destes dados há muito solicitados põe 

de facto em causa a real vontade de diálogo por parte do Governo. 

 

O Governo comprometeu-se a discussão pública durante três meses com 

simultânea discussão na concertação social, primeiro em grupo de trabalho 

até meados de Outubro e depois em plenário na segunda quinzena de 

Outubro.  

 



2

Neste quadro, consideramos desejável que na primeira reunião da concertação 

seja estabelecida uma metodologia, de modo a desenvolver um efectivo diálogo 

nessa sede, tendo nomeadamente presente a necessidade de definir: 

 

- a data dos restantes pareceres; 

- calendário de reuniões; 

- objectivos da discussão em grupo de trabalho e em plenário. 

 

A UGT manifesta desde já a sua disponibilidade para reunir em sede de CPCS, 

se necessário todos os dias. 

 

 

I. APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE DO ANTEPROJECTO 

 

1. A VISÃO DA UGT 

 

O Anteprojecto de Código de Trabalho está em discussão pública por um 

período de três meses, comprometendo-se o Governo a, neste período, 

promover um debate em sede de Concertação Social. 

 

Para a UGT é importante avançar com uma análise e sistematização da 

legislação laboral em vigor. A mesma é uma autêntica manta de retalhos, 

resultante de sucessivas alterações e aditamentos. Para a mesma matéria 

(horários de trabalho, negociação colectiva, cessação do contrato, acidentes de 

trabalho, etc) existem múltiplos diplomas, o que torna a legislação muitas 

vezes de difícil compreensão. 

 

No Acordo de Concertação Estratégica, que a UGT celebrou em 1996, foi 

decidida a constituição de uma Comissão de Análise e Sistematização da 

Legislação Laboral, visando a apresentação de uma proposta em termos dos 

principais direitos individuais e colectivos. 

 

Os resultados dos trabalhos desta Comissão, apresentados no prazo de dois 

anos,  foram excelentes, como seria de esperar de uma equipa que integrou 
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mais de uma dezena de especialistas, maioritariamente Professores 

Universitários de Direito, com perspectivas à partida muito diferentes em 

termos partidários, económicos e sociais. Os múltiplos diplomas foram 

fundidos em dois, um sobre Direitos Individuais e outro sobre Direitos 

Colectivos. 

 

Todas as soluções apresentadas pela Comissão foram decididas por consenso, 

salvo em duas matérias em que, aliás, a Comissão extravasou o seu mandato 

por não estarem integradas na actual legislação: caducidade dos contratos 

colectivos de trabalho e serviços mínimos em caso de greve, casos estes em 

que as soluções alternativas apresentadas são ambas altamente discutíveis. 

 

Seria de esperar que o Governo desse seguimento a estas propostas, com 

vantagens evidentes: grande consenso social e político e uma legislação muito 

mais clara e compreensível. A sistematização dos múltiplos diplomas  

existentes é importante para trabalhadores e empregadores e,  

particularmente, para as pequenas e médias empresas, tornando-se numa  

base fundamental  para um melhor cumprimento da  lei laboral. 

 

Este trabalho  poderia e deveria ser complementado pela necessária e 

constante modernização da legislação para responder às evoluções constantes 

na Economia e na Sociedade e aos novos desafios com que somos 

confrontados, de que são exemplos a globalização, a evolução tecnológica e o 

alargamento futuro da União Europeia. 

 

Para a UGT as principais matérias que deveriam ser objecto de discussão, em 

termos de modernização são as seguintes:  

 

a) O reforço da contratualização das relações sociais  

 

O nosso sistema de relações de trabalho foi objecto de sucessivos 

aditamentos, destacando-se: 

• A Negociação Colectiva, com um quadro legislativo iniciado em 

1969; 
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• A participação dos trabalhadores com a Lei das Organizações 

Sindicais de 1975 e as das Comissões de Trabalhadores de 1979; 

• A Concertação Social, criada em 1984. 

 

O sistema precisa de ser modernizado, visando o reforço da 

contratualização das relações sociais e a articulação entre os seus 

diferentes níveis. 

 

Está particularmente em causa a necessidade de reforço da negociação 

base, base fundamental das relações de trabalho em toda a Europa. 

 

A legislação de trabalho deve fixar o quadro geral do sistema de relações de 

trabalho e o quadro mínimo de protecção dos trabalhadores, competindo à 

negociação colectiva um melhor ajustamento à realidade dos sectores e 

empresas.  

 

b) O respeito pelo Estado de Direito 

 

É esta uma das bases fundamentais da Europa Social, infelizmente objecto 

de múltiplas violações em Portugal. 

 

È indispensável combater todas as violações da lei, sejam elas de quem for. 

O que questiona o funcionamento e os meios de que dispõem a Inspecção 

Geral do Trabalho e os Tribunais de Trabalho. Mas também tendo especial 

atenção ás violações no registo de Contratos a Prazo, Recibos Verdes ou 

Trabalho Temporário. Como a questão das faltas fraudulentas,  incluindo 

as de alegada doença, das violações dos horários de trabalho, do trabalho 

extraordinário ilegal e até não remunerado e dos despedimentos abusivos. 

 

É bom clarificar os processos, evitar demoras inúteis mas nunca à custa 

das garantias de defesa e de aumento do arbítrio patronal. 
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c) O reforço da adaptabilidade das empresas 

 

As empresas estão hoje sujeitas a constantes alterações tecnológicas e a 

rápidas mudanças nos mercados. 

 

É importante que se possam adaptar, de modo a responder com produtos 

cada vez de maior qualidade e com maior valor acrescentado. 

 

A adaptação começa num trabalho cada vez mais qualificado e, por isso, 

mais polivalente. Abrange toda a questão da organização do tempo de 

trabalho. 

 

A adaptação dos horários, modelando-os às necessidades das empresas, 

tem que conciliar estas com a vida familiar e extra-profissional, o que 

impõe a intervenção da negociação colectiva; o que está em causa é dar 

continuidade, melhorando-os, ao Acordo Económico e Social de 1990 e ao 

chamado Acordo das 40 Horas de 1996, desenvolvendo a adaptação e 

redução do tempo de trabalho e evitando bloqueamentos negociais. 

 

O mesmo em termos de trabalho nocturno, em que as mudanças não 

podem visar redução dos salários dos trabalhadores abrangidos, mas  sim 

uma melhor adaptação às necessidades das empresas, com alargamento 

do período de trabalho dos estabelecimentos e consequente criação de 

emprego.  

 

d) A discussão da precariedade 

 

A precariedade põe em causa a formação contínua e, consequentemente, a 

melhoria das qualificações profissionais, base fundamental para a melhoria 

da produtividade e competitividade. 

 

Em todos os Países Europeus existe uma certa precariedade legal, 

instrumento favorável à adaptação das empresas e que, pela sua dimensão, 

não põe em causa o objectivo da qualificação. 
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O mesmo não acontece em Portugal, em que a precariedade legal e ilegal 

abrange uma grande percentagem da população activa e está em 

crescimento. 

 

É necessário combater com determinação a precariedade ilegal e procurar 

adaptar a precariedade legal às efectivas necessidades do mercado de 

trabalho. 

 

Para a UGT não está em causa aumentar a precariedade legal, mas 

melhorar a forma como se exprime, tendo nomeadamente em atenção a 

necessidade de diminuir o seu impacto sobre os jovens e as mulheres 

reentradas na vida activa. 

 

e) O combate à sinistralidade laboral 

   

Interessa combater a sinistralidade laboral que a todos envergonha: 

lideramos os acidentes de trabalho, com a longa lista de vítimas mortais ou 

que conduzem a lesões permanentes. Tal implica toda uma política de 

prevenção, de fiscalização, de revisão de pensões dos acidentados e de 

maior participação na empresa. Não é compreensível que até hoje o 

Governo nada tenha feito nesta matéria, nem sequer dando seguimento a 

projectos  em fase final de aprovação, como o Plano Nacional de Prevenção. 

 

Há que definir melhor a intervenção do Estado nesta área, 

compatibilizando-a com uma responsabilidade privada. 

 

f) Reforçar a produtividade 

 

É importante discutir os factores que hoje afectam a produtividade, sendo 

a legislação laboral um dos menores. 
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A contribuição da legislação poderá vir do combate ao absentismo 

fraudulento, do incentivo à valorização profissional, duma maior ligação 

dos salários à riqueza criada, do combate à sinistralidade laboral. 

 

 

Em conclusão 

 

Pretendemos melhorar a produtividade e a competitividade com uma  justa 

repartição dos rendimentos. 

 

É urgente a sistematização da legislação de trabalho e a sua modernização, 

aproximando-nos da realidade europeia e tendo presente que nos países da 

Europa Comunitária a legislação é respeitada e que a negociação colectiva 

é base fundamental de ajustamento das condições de trabalho. 

 

 

2. O CONTEÚDO DO ANTEPROJECTO 

 

O Anteprojecto não dá a devida resposta aos problemas com que as empresas 

se confrontam. Ignora que as empresas são constituídas por trabalhadores e 

empregadores, não devendo ser confundida empresa com empresário e 

competitividade com desregulação. 

 

O modelo social europeu concilia adaptabilidade com segurança de emprego, 

competitividade com regulação. 

 

O Anteprojecto desregula, reforça o arbítrio patronal, põe em causa direitos 

fundamentais, viola a Constituição e legislação comunitária imperativa,  põe 

em causa a negociação colectiva, a organização sindical e a lei geral. 

 

É um projecto sem visão estratégica. 

 

Começa por menorizar o trabalho da Comissão de Análise e Sistematização da 

Legislação com uma preocupação em alterar o trabalho produzido, em termos 
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de conteúdo e de forma. Praticamente todos os artigos propostos por esta 

Comissão são alterados.  

 

Assim, permite abrir um grande vazio no futuro. Por via da caducidade dos 

contratos e duma arbitragem obrigatória transformada em regra e não 

excepção.  

 

E também porque o Anteprojecto: 

 

a) Põe em causa a negociação colectiva, dando um poder desmesurado 

ao Ministério do Trabalho e ao Secretário-Geral do CES. 

 

Atribui o poder de negociação colectiva às Comissões de trabalhadores, 

ignorando que a realidade destas é totalmente diferente da dos restantes 

Países Europeus em que as mesmas, na sua constituição e funcionamento, 

estão estreitamente ligadas aos Sindicatos. Estas, no futuro, particularmente 

nas PME’s poderiam dar origem a autênticos sindicatos dos patrões. Põe–se 

assim em causa a Constituição e as Convenções da OIT. 

 

b) Altera a lei dos despedimentos  

 

Ao contrário de compromissos do Governo, incluindo na Assembleia da 

República, é alterada em vários pontos a lei dos despedimentos. Destacamos: 

 

- Pela possibilidade de não reintegração da trabalhador despedido 

sem justa causa, o que põe em causa a Constituição que proíbe 

tais despedimentos; 

- Reduzindo arbitrariamente o número de faltas injustificadas para 

fundamento de despedimento; 

-  Introduzindo como justa causa de despedimento o atraso 

sistemático, quando este é injustificado pode já dar origem a 

marcação de falta injustificada e consequentemente já previsto 

na lei dos despedimentos; 
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- Introduzindo como justa causa para despedimento a fraude na 

justificação de baixas por doença, quando a actual lei já prevê 

como justa causa a justificação fraudulenta de faltas. 

 

c) Aumenta a Precariedade  

 

Em vez de combater a precariedade ilegal pretende – se aumentar 

desmesuradamente a precariedade legal, abrindo em especial os contratos a 

prazo. 

 

Nestes contratos abre – se a possibilidade destes contratos com duração 

determinada, poderem ter duração indefinida, violando uma Directiva 

Comunitária resultante de um Acordo Europeu entre Parceiros Sociais. Mas ao 

mesmo tempo desregula – se tais contratos, que podem ser transformados em 

normas e não respostas a objectivos bem determinados. 

 

Nesta matéria, aliás, são claramente ultrapassadas todas as reivindicações 

patronais conhecidas. 

 

d) Aumenta a Adaptabilidade dos Horários de modo inaceitável   

 

Nesta matéria em vez de reforçar a negociação colectiva põem – se em causa 

Acordos de Concertação anteriores (em 1990 e 1996), viola–se uma Directiva 

Comunitária (que exige a não regressão social nesta matéria) e põe–se em 

causa a organização familiar e a vida fora da empresa. 

 

e) Reduz Salários  

 

Ao reduzir o período de trabalho nocturno, reduz o salário dos trabalhadores 

abrangidos (mais de um milhão) em trabalho por turno ou trabalhando, por 

exemplo, em Centros Comerciais ou grandes Superfícies. 
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f) Põe em causa a Formação Continua  

 

Ao aumentar a precaridade, põe em causa a formação destes trabalhadores, 

por a mesma não ser do interesse da empresa e o trabalhador ignora o seu 

trabalho futuro. 

 

g) Impõe uma Mobilidade Geográfica Inaceitável 

 

O Anteprojecto alarga a imposição da mobilidade geográfica  de um modo 

inaceitável. 

 

Permite unilateralmente, sem qualquer compensação, a alteração do local de 

trabalho que poderá até duplicar o tempo de deslocação trabalho - emprego 

 

h) Põe em causa a Organização Sindical 

 

O Anteprojecto procura fragilizar o papel das associações sindicais e 

questiona a sua organização em várias disposições, desde a mera retirada da 

necessidade de comunicação a estas de determinados actos – retirando ou 

reduzindo a sua capacidade de intervenção e minorando a mútua 

colaboração que sempre se procurou estabelecer com as contrapartes 

empregadoras – à já referida retirada da exclusividade de competência para 

a negociação colectiva ou à limitação do direito à greve; 

 

O Anteprojecto retoma aqui formulações que põem em causa a  organização e 

funcionamento dos sindicatos democráticos, tomando como base um modelo 

sindical ultrapassado no tempo e no lugar. 

 

Os pseudo-critérios de garantia de eleições democráticas nos sindicatos, 

aplicados aos partidos políticos, levariam a que os órgãos dirigentes desses 

mesmos partidos, incluindo os dos partidos no poder, pudessem ser 

considerados antidemocraticamente eleitos.   
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i) Põe em causa o Direito à Greve 

 

Ao permitir a um Governo a imposição de serviços mínimos que, na prática, 

são serviços máximos, põe – se em causa o direito à greve. 

 

j) Perverte o Direito do Trabalho como ramo autónomo de direito 

 

O Anteprojecto põe em causa direitos objectivos e o próprio Direito do 

Trabalho como tem sido sempre visto e encarado, enquanto ramo específico do 

direito, tratando de forma igual aquilo que à partida desigual. 

 

Com efeito, não podemos nunca partir do princípio que trabalhadores e 

empregadores se encontram em pé de igualdade, porque não o estão e é essa a 

raiz e a razão de existência do Direito do Trabalho, nem confundir o 

empregador com a empresa, sendo que apenas tais confusões conceptuais 

podem levar a que sejam fixados idênticos deveres e direitos para ambas as 

partes da relação de trabalho. 

 

k) Não repõe o Estado de Direito 

 

O Anteprojecto não se preocupa minimamente com esta questão que deveria 

ser central nesta revisão. 

 

Os pontos positivos ficam–se pela mera declaração de intenções, sem conteúdo 

concreto: 

 

a) Desbloquear a Negociação Colectiva 

 

Nesta área as soluções escolhidas em vez de desbloquear vão impedir no 

futuro o livre desenvolvimento da negociação. 
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b) Regular os Direitos de Personalidade 

 

Permite que a excepção se transforme em regra, legalizando assim 

comportamentos actuais inaceitáveis. 

 

c) Combater o Absentismo  

 

O Anteprojecto ao alargar a precaridade e o arbítrio patronal na organização 

dos horários e na contratação vai originar novas tensões, pondo em causa a 

saúde laboral. 

 

Interessa discutir métodos para combater o absentismo fraudulento, mas não 

podem ser postos em causa direitos em termos do absentismo justificado. 

 

Para a UGT interessa que a discussão permita abrir caminhos para: 

 

- Aumentar a produtividade; 

- Aumentar a qualificação profissional; 

- Reforçar a contratualização. 

 

Neste quadro consideramos particularmente importante a articulação entre 

legislação e negociação , em particular clarificando a imperatividade da 

legislação. 

 

O aumento de produtividade passa e deve passar necessariamente por uma 

melhoria das condições de trabalho e por novas formas de organização de 

trabalho, decididas sobretudo por acordo entre os representantes de ambas 

as partes. 

 

Reconhecemos ainda que o combate à fraude e às violações da lei constitui 

de facto uma prioridade, mas o mesmo não se resolve com meras alterações 

legislativas, designadamente quando a legislação em vigor apresenta já 

mecanismos para tal, sendo que tal se conseguirá sobretudo pela sua 
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efectivação, nomeadamente mediante uma intensificação das actividades 

inspectivas. 

 

Nesse sentido, não se pode generalizar a alteração da lei como solução 

para todos os problemas, nomeadamente para o das baixas fraudulentas, 

levando à introdução de normas que acarretem consequências mesmo para 

os trabalhadores cujas baixas médicas não o são. 

 

Face a tudo o exposto, podemos somente concluir que muitas das alterações 

introduzidas vêm introduzir um desequilíbrio ainda maior entre 

empregadores e trabalhadores, desprotegendo estes e conferindo àqueles um 

superior poder de direcção e decisão. 

 

Nesse sentido, é um facto que muitas das alterações propostas seriam decerto 

mais razoavelmente abordadas - com uma maior progressividade, uma maior 

especificidade sector a sector ou empresa a empresa e a negociação de 

naturais contrapartidas – através da negociação colectiva, cujo papel deve ser 

sempre de suma importância num ramo do direito em que – mais do que em 

qualquer outro – a vontade das partes constitui um elemento fulcral. 

 

Em suma, e na generalidade, o anteprojecto afigura-se-nos como um nítido 

retrocesso da regulação das relações laborais, invertendo o sentido do longo 

caminho que se veio realizando e fazendo perigar algumas das conquistas 

resultado desse trajecto, sendo portanto inaceitável. 

 

 

3. A FORMA DO ANTEPROJECTO  

 

A ideia de um Código, qualquer que ele seja, encontra-se associada a duas 

necessidades básicas: acessibilidade e fixação de um normativo mais ou 

menos solidificado. 

 

Se a primeira de tais necessidades é desejável para qualquer ramo de direito, a 

segunda sempre determinou que os movimentos de codificação se 
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cingissem àqueles ramos em que quer os princípios e valores subjacentes, 

quer os normativos básicos, estão de tal forma consolidados que a sua 

alteração não se preconiza sem uma alteração radical da sociedade. 

 

Mesmo nestes, verificamos por vezes que o decurso do tempo faz necessário o 

recurso a legislação avulsa, acabando por criar um sistema que podemos 

designar como misto. 

 

Ora o Direito do Trabalho é um ramo em constante mutação, mutação 

essa cada vez mais célere como mais célere se tornou a própria mudança do 

mercado de trabalho, quer a nível interno quer internacional, conforme se 

sentem de forma mais premente os desafios da globalização. 

 

Nesse sentido, devemos desde logo questionar a opção de se elaborar um 

Código do Trabalho, sob pena de se criar um instrumento que, a médio 

prazo, pode viver uma realidade semelhante à de outros que, pela sua 

desadequada longevidade, se encontram quase totalmente revogados, 

deixando de cumprir o primeiro dos objectivos da sua criação, que é o da 

sua acessibilidade. 

 

Tal opção foi aliás questionada pela própria CASLL que, entre uma ambição 

totalizante e uma lei do contrato de trabalho enriquecida, optou por esta 

última fórmula, uma vez que esta pode garantir a consistência sistemática 

do conjunto através da existência de uma lei que funcione como 

“unidade reguladora central” e de um feixe de remissões para as leis 

que se mantenham separadas (ver Relatório da CASLL). 

 

A mesma opção tem sido aliás tomada por toda a Europa, onde – nos últimos 

anos – não surgiu qualquer nova codificação laboral. 

 

Em segundo lugar, não podemos deixar de questionar alguns aspectos 

formais da sistematização apresentada – uns de maior relevância que outros – 

desde as opções de introdução global de certas matérias, que melhor ficariam 
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em legislação avulsa, até à  inclusão de outras matérias em certos capítulos do 

anteprojecto. 

 

No primeiro caso, podemos questionar nomeadamente a introdução das 

matérias dos trabalhadores estrangeiros e dos trabalhadores estudantes 

que, em virtude da sua especificidade e previsível mudança e evolução a 

curto prazo, devem ser objecto de legislação própria. 

 

A tal acresce que de nada serve querer criar um Código exaustivo quando tal 

apenas resulta na necessidade de apenas regular o básico (sendo que, por 

vezes, nem este o é) e remeter todo o restante para legislação específica, como 

sucede relativamente aos trabalhadores portadores de deficiência. 

 

Relativamente à forma de sistematização propriamente dita, convém 

previamente referir que uma de duas opções se faz sempre possível: ou 

seccionar as matérias de forma a regular separadamente os elementos 

formais de cada uma delas e tratá-los conjuntamente ou proceder em cada 

seccionamento ao tratamento exaustivo de cada uma das matérias, quer 

nos seus aspectos formais, quer materiais. 

 

Deve-se optar por uma das duas opções, sendo que tal não se verifica (veja-

se os casos dos trabalhadores menores em oposição com os regimes de 

caducidade e a forma dos contratos), o que em muito dificulta a consulta e 

rápida elucidação. 

 

Para mais, a ausência de um preâmbulo explicativo – à semelhança do 

realizado pela CASLL – em muito dificulta a compreensão das opções do 

legislador que nem sempre são claras, mesmo quando se mostram razoáveis. 

 

Outra ausência notada é a de quaisquer normas revogatórias o que, face à 

profusão de normas remissivas para regimes especiais, muitos deles já 

existentes e de que se ignora  – entre outras coisas – se se irão manter em 

vigor, apenas agrava tais dificuldades. 
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Em conclusão, do ponto de vista meramente formal, muitas são as opções que 

poderíamos questionar – v.g. as epígrafes que frequentemente não cumprem o 

seu objectivo, que é elucidar do conteúdo do artigo - começando, como o 

fizemos, pela própria necessidade de um codificação exaustiva. 

 

II. APRECIAÇÃO DO TITULO I - CAPÍTULO I – ARTºS 1º A 141º 

 

 

1. APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  

 

A maior parte dos vícios, quer materiais quer formais, de que enferma o 

anteprojecto na sua generalidade são desde logo visíveis neste primeiro 

capítulo. 

 

Sem nos debruçarmos sobre os vícios de natureza meramente formal, não 

podemos deixar porém de abordar aqui, de forma mais específica e sem 

detrimento da apreciação na especialidade, o conteúdo de algum do 

normativo.  

 

Como particularmente relevantes surgem neste primeiro capítulo as matérias 

dos contratos a termo, dos direitos de personalidade, da igualdade de 

oportunidades e dos trabalhadores deficientes, em que se denota 

claramente uma perda generalizada de direitos e consequentemente uma 

maior desprotecção dos trabalhadores. 

 

Como tal, e não obstante os pontos positivos que qualquer novo diploma 

quase necessariamente tem, temos de concluir que a proposta efectuada 

introduz alterações que não podemos deixar de rotular de inaceitáveis. 

 

Contratos a termo  

 

A regulação agora proposta contribui de forma clara para o aumento da 

precariedade, perpetuando a indefinição da situação laboral em favor de 

critérios de estrita conveniência e necessidade das entidades patronais. 
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Tal acarretará necessariamente consequências gravosas para os trabalhadores 

a termo, constituindo um retrocesso inaceitável num longo caminho, que – 

recordamos - ainda no ano transacto havia dado origem a alterações na 

regulação da matéria em apreço,  em sentido oposto às actualmente 

propostas.  

 

Nesse sentido, podemos desde já destacar 

 

- o alargamento do número de situações em que se pode contratar a 

termo, quase transformando em regra um regime contratual que 

sempre deve ser de excepção; 

 

- a retirada da duração máxima de vigência dos contratos que, 

conforme já referimos, viola inclusivamente uma Directiva comunitária; 

 

- o aumento do número de renovações possíveis; 

 

- a omissão da necessidade de comunicação às estruturas sindicais 

da celebração destes contratos, sendo que tal obrigatoriedade sempre se 

justificou pela maior precariedade destes trabalhadores. 

 

Direitos de personalidade 

 

A principal questão que se levanta neste regime é a abordagem de 

comportamentos por parte do empregador que de alguma forma façam 

perigar, pelo desconhecimento, os direitos dos trabalhadores. 

 

Concretamente, podemos desde já referir a realização de testes de admissão 

que, apesar de se encontrar limitada, admite excepções e abre a porta a que 

o trabalhador nunca conheça o real motivo da sua não admissão, 

designadamente doença ou consumo de estupefacientes.  
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Mais, será sempre desejável que a excepcionalidade da admissibilidade destes 

testes não se generalize, transformando-se na prática em regra.  

 

Assim, a protecção dos trabalhadores neste âmbito passa necessariamente 

pela 

 

- introdução da possibilidade de acompanhamento do trabalhador 

por pessoas habilitadas e da sua confiança; 

 

- introdução de mecanismos de controlo, que devem ser efectivados, 

mesmo que não previstos num diploma desta natureza. 

 

 

Igualdade de oportunidades e trabalhadores deficientes 

 

Nas matérias em causa o legislador peca sobretudo por omissão, regulando 

apenas de forma muito genérica e remetendo frequentemente para 

legislação especial, deixando pendente a efectivação de todo o normativo. 

 

A deficiente técnica legislativa, que se traduz em deixar de fora algumas 

normas relevantes, apenas originará uma fragmentação da legislação nesta 

matéria, i.e. originando o que se pretende precisamente evitar com qualquer 

codificação. 

 

Mesmo em matérias actualmente reguladas em legislação avulsa, desconhece-

se se a mesma será ou não objecto de revogação. 

 

Para mais, e inovando-se diversos regimes jurídicos, não se compreende a 

incoerência de não optar pela transposição completa de duas Directivas:  

 

- a relativa à inversão do ónus da prova nos casos de discriminação 

baseada no sexo; 
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- a que estabelece um quadro geral para lutar contra a discriminação 

da religião ou crenças, de uma deficiência, da idade ou da 

orientação sexual. 

 

2. APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE  

 

TITULO I – FONTES E DIREITOS DE TRABALHO 

 

Artº 1º - Fontes específicas 

 

Não faz sentido a existência de uma norma deste carácter, que determina 

inicialmente a se encontra em especial sujeito o contrato de trabalho, sem que 

se encontre ainda especificado que em geral se encontra sujeito a um quadro 

legal de normas imperativas, i.e. falar das fontes específicas sem referir as 

gerais. 

 

Para mais, e comparando-se a redacção proposta com a do artº 12º da LCT, 

realça-se o equívoco acima indicado, uma vez que este último faz clara 

referência ao quadro legal específico da regulamentação do direito do trabalho, 

ao qual se encontram supletivamente subjacente todos os restantes 

normativos, inclusivamente o direito civil. 

 

Tal acarreta nomeadamente a interpretação possível, de que – mesmo 

contrariando normais legais imperativas – prevaleçam os instrumentos de 

regulamentação colectiva do trabalho e o usos laborais, o que é obviamente 

erróneo. 

 

Artº 2º - Instrumentos de regulamentação colectiva do trabalho  

 

O artigo encontra-se desgarrado daquele que deveria ser, do ponto de vista 

sistemático, o seu local no anteprojecto de Código, ou seja, o capítulo das 

relações colectivas de trabalho. 
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A introdução de um novo tipo de instrumento de regulamentação colectiva do 

trabalho, o acordo geral de empresa, alonga ainda mais a redacção do antigo 

nº 3 do artº 2º do D.L. nº 519-C1/79, pelo que do ponto de vista formal parece 

justificar-se, em abono da sua clareza, a sua subdivisão em alíneas.  

 

A introdução da capacidade negocial das comissões de trabalhadores de 

trabalhadores para celebrar Acordos Gerais de Empresa suscita total oposição 

da UGT. Aliás parece-nos inconstitucional, uma vez que a CRP (nº 3 do artº 

56º) reserva o direito de contratação colectiva às associações sindicais. 

 

Para mais, verifica-se que na prática a esmagadora maioria das empresas não 

tem comissão de trabalhadores, (poucas centenas no total, para um universo 

de cerca duzentas mil empresas). Em muitas empresas, sobretudo PME’s o 

direito de negociação colectiva poderia levar a pressões de entidades patronais 

menos escrupulosas, visando a criação de CT’s ao seu serviço, dando-lhes 

assim o carácter de “sindicatos do patrão”, com total desrespeito da 

independência negocial, violando assim a Constituição, a Lei a Legislação 

Comunitária e as Convenções da OIT.  

 

Retomaremos esta questão das CT’s no local próprio do Anteprojecto. 

 

Por outro lado parece-nos mais adequado usar a expressão “regulamentação 

colectiva das relações de trabalho” (como o faz a CASLL), em vez  da expressão 

“relações colectivas de trabalho”. 

 

Será também de clarificar a retirada do nº4 do art.51º do projecto da CASLL, 

relativa às relações de trabalho em regime de direito público. 

 

Artº 3º – Subsidiariedade 

 

O artigo encontra-se também deslocado, pelo que deveria igualmente constar 

do capítulo das relações colectivas de trabalho. 
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Artº 4º – Princípio do tratamento mais favorável 

 

Saúda-se a referência ao facto da legislação definir a protecção mínima dos 

trabalhadores, salvo em normas imperativas. 

 

Artº 5º – Aplicação das disposições 

 

Parece-nos que a formulação da CASLL (no seu art.30º) é melhor, não 

percebendo a razão das alterações. 

 

 

TITULO II – CONTRATO DE TRABALHO 

 

CAPÍTULO I – Disposições Gerais 

 

SECÇÃO I – Noção e Âmbito 

 

Artº 9º - Noção de contrato de trabalho 

 

Não obstante se verificar a supressão da referência à natureza da actividade 

prestada no âmbito do contrato de trabalho (manual ou intelectual) - à 

semelhança do que já sucedia no projecto de sistematização apresentado pela 

CASLL – não nos parece que a mesma se revista de um carácter negativo, uma 

vez que tal se encontra sempre implícito ao  conceito de actividade do 

trabalhador, de tal forma se encontra doutrinal e jurisprudencialmente 

sedimentado. 

 

Artº 10º - Regimes especiais 

 

Desde já, é de salientar a inexistência de um Livro II referente aos contratos 

sujeitos a regime especial, os quais – precisamente pela especialidade de que 

se revestem – não nos parece que devam caber no âmbito da presente 
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sistematização, o mesmo sucedendo consequentemente a uma norma 

remissiva como a aqui proposta. 

 

O que esta proposta deveria fazer, tal como o faz a proposta da CASLL, no seu 

artº 1º, é explicitar quais são os contratos de trabalho em regime especial. 

 

A UGT discorda  totalmente que a discussão destes contratos venha a ser feita 

junto a esta discussão, pelo que considera inadequada a existência deste 

Título II. 

 

SECÇÃO II – Sujeitos 

 
Subsecção I – Capacidade 

 

 

Artº 11º  - Capacidade – Princípio geral 

 

A substituição da expressão termos gerais de direito (artº 3º da LCT e artº 4º 

da sistematização da CASLL relativa às relações individuais)  pela termos 

gerais parece-nos tornar menos clara a redacção do artigo, uma vez tratar-se 

de uma redacção juridicamente corrente e consensual, a qual sempre tornou 

clara a aplicação supletiva de outros normativos que não a lei geral do 

trabalho (para a qual a expressão termos gerais poderia facilmente remeter, 

tornando redundante a redacção do artigo), nomeadamente o direito civil.  

 

Consideramos que deveria ser mantida a  referência expressa ao trabalho de 

menores, tanto como aparece na CASLL (artº 4º). 

 

Subsecção II – Direitos de Personalidade 

 

Artºs 12º a 17º - Direitos de Personalidade 

 

A subsecção relativa aos Direitos de Personalidade consagra no anteprojecto 

alguns direitos de natureza fundamental e mais ou menos geral, alguns dos 
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quais com protecção constitucional e/ou regulada e defendida por instituições 

internacionais como a Organização Internacional do Trabalho. 

 

Conforme já se disse na apreciação na generalidade, a principal questão que 

se levanta neste regime é a abordagem de comportamentos por parte do 

empregador que de alguma forma façam perigar, pelo desconhecimento, os 

direitos dos trabalhadores. 

 

Neste contexto, salientamos a realização de testes de admissão que, apesar de 

se encontrar limitada, admite excepções que permitem que o trabalhador, em 

determinadas situações, não conheça o real motivo da sua não admissão, 

designadamente doença ou consumo de estupefacientes.  

 

Conforme já referimos, será sempre obrigatório que a excepcionalidade da 

admissibilidade destes testes não se generalize, transformando-se na prática 

em regra.  

 

Artº 16º - Testes e exames médicos 

 

Este artigo deveria claramente prever: 

 

a) A proibição total dos médicos (ou empresas) que fazem os testes de 

comunicar os seus resultados ao empresário sem expressa autorização 

do trabalhador e conhecimento por este do resultado dos mesmos. Tal 

implica a previsão de sanções elevada a todos aqueles que violem tal 

proibição. 

b) Os médicos (ou empresas), apenas poderão comunicar o carácter 

positivo de tais testes, em casos em que tal tenha caracter eliminatório. 

Tal exige que nestes casos: 

- Tal carácter conste publicamente do processo de recrutamento ou 

permanência na empresa; 

- Que o trabalhador possa contestar o resultado dos mesmos testes. 
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No caso  do nº2, a excepção prevista pode tornar-se a regra, sem que o 

trabalhador o possa contestar, visto que a comunicação do médico  à empresa 

não é do conhecimento do trabalhador.  

 

Por isso, neste casos, o trabalhador pode fazer-se acompanhar por pessoas 

habilitadas e da sua confiança. 

 

Artº 17º - Meios de vigilância à distância 

 

O nº 2 do artº 17º estabelece um regime que permite a utilização de 

equipamento de vigilância nos casos em que tal seja necessário para protecção 

e segurança de pessoas e bens ou pela natureza da actividade. 

 

Se até aqui não se levantam dúvidas, o mesmo já não sucede relativamente à 

possibilidade de se estender o seu âmbito mediante instrumento de 

regulamentação colectiva do trabalho, uma vez que não se vislumbram casos 

que o justifiquem para além dos referidos. 

 

Na ausência de normas revogatórias no anteprojecto, muitas dúvidas se 

poderão levantar quanto a matérias em que existe protecção mais específica 

do que a aí consagrada e relativamente às quais temos de expressar 

claramente que a inclusão de tais normas não poderá significar nunca a 

revogação dos diplomas em vigor. 

 

A título meramente exemplificativo, podemos apontar aqui a matéria de 

protecção de dados pessoais, que se encontra regulada pela Lei nº 67/98 (que 

transpõe a Directiva 95/46/CE) e mesmo pela Convenção para Protecção das 

Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Carácter 

Pessoal. 
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Subsecção III – Igualdade e não discriminação 

 

Artºs 18º a 22º - Igualdade e não discriminação 

 

Idêntico comentário pode ser efectuado no que toca às Disposições Gerais 

sobre Igualdade e não discriminação, uma vez que a retirada de normas que 

conferem uma protecção mais específica pode fazer de alguma forma perigar 

os direitos já consagrados legalmente. 

 

Parecendo-nos positiva a consagração da inversão do ónus da prova e a 

introdução da noção de assédio. Todavia não compreendemos porque é que a 

inversão não abrange o assédio, razão porque nos parece mais correcto que tal 

inversão– tratando-se de um elemento fundamental – passasse a constar de 

um artigo próprio. 

 

No entanto, parece-nos que o anteprojecto é omisso no que concerne à 

definição dos conceitos de discriminação directa e indirecta, que se encontram 

consagrados em directivas comunitárias. 

 

Mais, introduzindo o anteprojecto alterações substanciais à legislação em 

vigor, estranhamos que em matéria de igualdade não se realize agora a 

transposição de directivas que ainda não integram o normativo interno, como 

a Directiva 2000/78/CE, não se fazendo qualquer referência às 

discriminações em função da deficiência, idade ou orientação sexual, 

nomeadamente no artº 18º.  

  

Neste contexto, somos levados a crer que as disposições do anteprojecto não 

visam regular exaustivamente estas matérias, estabelecendo antes um quadro 

geral que não implicará a revogação dos diplomas em vigor, o que deverá ser 

expressamente referido. 
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Artº 19º - Proibição de discriminação 

 

O nº 2 pode transformar a excepção em regra, pelo que se exige que tais 

excepções constem claramente das regras públicas para exercício de tais 

actividades. 

 

Haverá que clarificar o que se pretende com este nº2 e quais são as situações 

que podem originar excepções. 

 

Sem isto o nº3, de pretensa defesa, fica claramente inviabilizando porque o 

trabalhador não tem possibilidade de se defender do que ignora. 

 

Artºs 23º a 27º - Igualdade e não discriminação em função do sexo 

 

O mesmo comentário é extensível à Igualdade e não discriminação em função 

do sexo, uma vez que não vislumbramos agora protecções específicas como: 

 

- as da Lei nº 105/97, de 13 de Setembro, relativas a legitimidade de 

associações sindicais para interpôr acções tendentes a provar 

práticas discriminatórias e obrigatoriedade de manutenção de 

registos dos recrutamentos, entre outras;   

 

- as do D.L. nº 392/79, de 20 de Setembro, que consagra normas 

mais específicas relativas à noção de retribuição, bem como outras 

que não são agora de todo contempladas, como as relativas a 

trabalho igual, trabalho de duração igual, incentivos à formação 

profissional, ausência de discriminação no recrutamento, trabalhos 

proibidos ou condicionados, entre muitas outras.  

 

Artº 24º - Condições de trabalho 

 

Deve ser clarificado que os critérios objectivos não podem incluir licenças por 

maternidade. 
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Subsecção IV – Protecção da Maternidade e da Paternidade 

 

Artºs 28º a 45º - Protecção da Maternidade e da Paternidade 

 

O que vem sendo dito relativamente à não inclusão no anteprojecto de 

diversas disposições consagradas na legislação em vigor vale ipsis verbis para 

a subsecção agora em análise, sendo que aqui se torna mais claro que se 

pretendem revogar os diplomas actualmente vigentes, em virtude quer da 

maior especificidade e profundidade da regulação apresentada quer pela 

remissão expressa para regulamentação posterior (artº 45º) ou para legislação 

especial (nº 3 do artº 42º , artº 38º). 

 

Assim sendo, temos desde logo de expressar várias reservas, a primeira das 

quais face à exclusão de matérias que se encontram actualmente previstas em 

diplomas que não revestem a natureza de regulamentação, antes sim de lei-

quadro (D.L. nº 70/2000 de 4 de Maio) objecto de posterior regulamentação. 

 

Nesse âmbito, podemos referir normas referentes à igualdade dos pais (artº 3º 

do suprareferido diploma), dever de informar sobre o regime de protecção da 

maternidade e paternidade, que incumbe ao Estado (artº 4º), direito a 

assistência médica (artº 5º), incumbências do serviços de saúde (artº 6º), entre 

outros de âmbito geral, que são totalmente omitidos e que desconhecemos se 

vão ou não ser objecto de regulamentação, o que parece pouco provável devido 

à sua natureza.   

  

Tal dúvida não se nos põe nos casos em que o anteprojecto omite números ou 

reduz o âmbito de aplicação de artigos que contempla, opções que nos 

parecem deliberadas.  

 

Desde logo, omite-se na licença por maternidade as situações de nascimentos 

múltiplos, de risco clínico para a trabalhadora ou nascituro e de a 
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possibilidade de interrupção de licença em caso de internamento hospitalar da 

mãe ou da criança ((nºs 2, 3 e 4 do artº 10º) do Decreto-Lei nº70/2000) 

 

A omissão das situações de nascimento múltiplo é tão mais clara quanto não 

aparece contemplada na elencagem dos casos em que se prevê a não perda de 

direitos ou regalias, à excepção da retribuição (artº 23º e 43º do anteprojecto). 

 

Outra alteração que consideramos marcadamente negativa é o da limitação do 

exercício de direitos aos casos de aborto punível por lei, uma vez que tal não 

deixa de configurar uma situação que carece de protecção específica, devendo 

remeter-se qualquer responsabilidade criminal ou outra para fora do âmbito 

desta protecção. 

 

O artº 13º não foi totalmente transposto para o anteprojecto - que não 

contempla os nºs 2 a 5 daquele artigo -, não se encontram regulados os 

regimes de segurança social social e acção social ou outros casos de 

assistência à família (artº 23º), desconhecendo-se se estas matérias serão 

reguladas ou regulamentada posteriormente. 

 

Neste âmbito, parece-nos que o anteprojecto é omisso em diversas matérias, 

sendo que constituirá uma regressão do regime actualmente em vigor, 

devendo acautelar-se que as situações não contempladas ou deverão ser 

introduzidas ou, caso sejam objecto de posteriores diplomas (atendendo a que 

os em vigor seriam revogados), deve estabelecer-se um regime transitório que 

não faça perigar os direitos e a protecção daí resultantes. 

 

Devemos porém referir a existência de alterações que nos parecem positivas, 

designadamente:  

 

- o aumento do período mínimo de licença por paternidade em caso de 

morte da mãe, situação em que se justifica particularmente, de 14 

para 30 dias (artº 30º, nº 3 do anteprojecto);  
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- o aumento do período em que há possibilidade de trabalhar a tempo 

parcial, de 6 para 12 meses, para assistência a filho ou adoptado até 

aos 6 anos de idade (alínea b) do nº 1 do artº 36º); 

 

- a consagração, nos termos dos nºs 3 e 4 do artº 38º, do direito à 

dispensa de prestar a actividade em regime de adaptabilidade, tão 

mais necessária se o presente anteprojecto entrar em vigor com 

todas as alterações daí resultantes para o regime jurídico da 

adaptabilidade. 

 

Em contexto de alterações possíveis, parece-nos que – face à necessidade 

existente e que se vem verificando na prática de proceder à análise de casos 

por vezes de grande complexidade – o prazo máximo para parecer por parte da 

CITE (nº 3 do artº 44º) poderia ser superior ao actualmente previsto, que é 

actualmente de apenas 30 dias. 

 

Para finalizar, gostaríamos de expor uma dúvida relativa à redacção proposta 

para o nº 2 do artº 36º, uma vez que ou o sentido a dar-lhe é o mesmo do nº 2 

do artº 17º do D.L. 70/2000 e nesse caso a redacção actual é mais clara ou, 

caso se pretenda introduzir a possibilidade de acumulação por parte de um 

dos progenitores do direito que aos dois caberia, a redacção deverá ser 

clarificada. 

 

Subsecção V – Trabalho de Menores 

 

Artºs 46º a 62º - Trabalho de Menores 

 

A sistematização na matéria em apreço abrange no fundamental as normas 

que se encontram dispersas em vários diplomas, desde a LCT – incluindo a 

nova redacção do artº 122º - ao D.L. 409/71 (LDT), não se nos levantando 

grandes questões sobre as normas aí constantes, seguindo-se em grande parte 

o articulado proposto pela CASLL. 
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Contudo, a inclusão do Trabalho de Menores nesta parte do anteprojecto 

parece-nos não se revestir de grande lógica sistemática, uma vez que esta 

matéria – como a dos trabalhadores com capacidade reduzida e portadores de 

deficiência – sempre apresentou especificidades no que concerne 

nomeadamente a trabalho suplementar, organização dos horários de trabalho 

e trabalho nocturno, pelo que deveria aparecer somente após os regimes gerais 

dessas matérias, opção que aliás foi tomada pela CASLL.  

 

Frisando novamente a ausência de normas revogatórias e remetendo o 

anteprojecto para legislação especial, resta a dúvida sobre a manutenção da 

vigência de diversas portarias, nomeadamente sobre as actividades proibidas 

(P nº 715/93 de 3 de Agosto) e desempenho de actividades por menores, 

nomeadamente trabalhos leves (P nº 714/93 de 3 de Agosto).   

 

Da análise do normativo relativo ao trabalho de menores, parece-nos que será 

pertinente apontar como ilógica a não introdução de norma similar à do nº 5 

do artº 124º da LCT, uma vez que é inadmissível a não existência de legislação 

especial quanto à participação de menores em espectáculos e actividades 

artísticas, conforme resulta da Directiva 94/33/CE relativa à protecção de 

jovens no trabalho. 

 

No que concerne ao trabalho nocturno de menores, temos de assinalar que 

continuamos a considerar que houve uma violação do princípio da não 

regressão com a transposição da Directiva 94/33/CE, que veio alterar o artº 

33º do D.L. 409/71 de 27 de Setembro. 

 

Com efeito, a redacção anterior daquele artigo – conforme à Convenção nº 6 da 

Organização Internacional do Trabalho sobre o Trabalho Nocturno de Menores 

(Indústria) - proibia o trabalho dos menores de 16 anos em estabelecimentos 

industriais e só podiam ser ocupados em actividades de carácter não 

industrial quando a prestação do trabalho nocturno fosse indispensável à 

formação dos próprios menores, tendo ainda sido alterado o próprio conceito 

de trabalho nocturno, constante do nº 2 do mesmo artigo. 
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O nº2 do artº 55º deverá prever a redução por IRCT dos menores de 18 anos, 

como proposto pela CASLL. 

 

Salienta-se a urgência da publicação da legislação especial prevista no artigo 

50º.  

 

 

Subsecção VI –  Trabalhador com capacidade de trabalho reduzida 

 

Artºs 63º e 64º - Trabalhador com capacidade de trabalho reduzida 

 

O artº 63º transpõe o artº 126º da LCT sem manter a referência específica às 

causas da redução da capacidade de trabalho as quais, não obstante se 

presumir que se mantêm, tornam menos clara a redacção proposta.  

 

Para finalizar, gostaríamos de referir que, apesar do artº 64º remeter para o 

regime de protecção de menores, em que também existem normas gerais sobre 

os deveres da entidade patronal no que concerne à organização do trabalho, 

nos parece que – devido à sua importância nesta matéria – se deveria incluir 

aqui uma norma correspondente ao nº 2 do artº 12º da LDT, segundo o qual a 

entidade patronal deve adoptar horários de trabalho mais adequados em 

função da redução da capacidade do trabalhador.  

 

Subsecção VII - Trabalhador portador de deficiência 

 

Artºs 65º e 66º - Trabalhador portador de deficiência 

 

Apesar da remissão genérica para legislação especial e ao atendimento às 

especificidades inerentes à sua situação, não se percebe porém qual o alcance 

específico destas disposições, que nada de novo introduzem que não ficasse 

igualmente dito pela sua simples ausência. 
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Achamos grave a omissão do nº 2 do artº 3º do D.L. nº 421/83, quer aqui quer 

no capítulo específico do trabalho suplementar, que estabelece que estes 

trabalhadores não estão obrigados a prestá-lo. 

 

 

Subsecção VIII - Trabalhador-Estudante 

 

Artºs 67º e 73º - Trabalhador Estudante 

 

A ausência de qualquer preâmbulo explicativo ou da possibilidade de análise 

dos trabalhos preparatórios do presente anteprojecto torna por vezes difícil 

vislumbrar qual a intenção subjacente às opções do legislador. 

 

Esta matéria é uma daquelas em que tal sucede, não se compreendendo de 

todo a frequente e abrangente remissão para legislação especial quando existe 

já um regime regulador. 

 

Tal poderá ser motivado pelo facto de estarmos perante um anteprojecto de 

um Código que, porventura na tentativa de não ser posteriormente retalhado e 

parcialmente revogado pela evolução do regime jurídico acaba por o esvaziar, 

apenas plasmando normas de carácter mais geral, as quais questionamos se 

deverão ficar neste anteprojecto, onde permanecerão desgarradas da legislação 

especial posterior, dificultando assim a compreensão e consulta do regime 

jurídico. 

 

No entanto, desconhecemos se se pretende alterar o regime actual, se este se 

manterá ou se será necessário a introdução de um regime transitório, entre 

outras questões. 

 

No que concerne especificamente ao articulado nesta matéria, não podemos 

deixar assim de tecer alguns comentários. 

 

Seguindo a lógica que nos é permitido apenas tentar vislumbrar, não se 

compreende a retirada de normas mais genéricas como a extensão deste 
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regime aos trabalhadores por conta própria ou dos trabalhadores que 

frequentem cursos de formação profissional ou programas de ocupação que 

não sejam equivalentes a qualquer nível do ensino oficial (nº 2 do artº 2º do 

Estatuto), a não perda do estatuto de trabalhador-estudante em caso de 

desemprego involuntário (artº 2, nº 3) ou a cessação de direitos (artº 10º). 

 

Preocupante não deixa de ser que todas as normas em que são estipulados 

direitos concretos – desde o gozo interpolado de férias e gozo de licenças aos 

termos fixados para a dispensa de serviço até à não perda da retribuição e 

regalias para prestação de provas em determinados termos – desapareçam de 

um regime que apenas se tornará assim, por força da remissão para legislação 

especial, de uma maior inacessibilidade. 

 

É totalmente incompreensível a retirada do direito a dispensa no dia anterior à 

realização de exames. 

 

Tudo isto parece aliás justificar a não integração na sistematização da CASLL. 

 

 

Subsecção IX - Trabalhadores estrangeiros 

 

Artºs 74º e 78º - Trabalhadores estrangeiros  

 

Idêntico argumento podemos utilizar relativamente ao Regulamento do 

Trabalho de Estrangeiros (Lei 20/98 de 12 de Maio), que estipula 

nomeadamente formalidades para celebração de contratos, comunicações às 

autoridades competentes, depósito de contratos e mapas de pessoal, que agora 

simplesmente desaparecem. 

 

Novamente, e parece-nos que correctamente, remetemos para a opção da CLL 

no sentido de não incluir esta matéria no âmbito da sistematização. 
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Subsecção X - Comissão de serviço 

 

Artºs 79º a 83º - Comissão de serviço  

 

Relativamente ao Objecto, artº 79º, parece-nos que o legislador descura o 

carácter subsidiário e de excepção de que se reveste a comissão de serviço, 

fazendo somente uma remissão genérica para outras funções cuja natureza 

suponha uma especial relação de confiança e afastando a exclusão do seu 

âmbito dos cargos de chefia directa e outros cargos hierárquicos que não 

envolvam a coordenação de outras chefias (nº 2 do artº 1º do D.L. nº 404/91 

de 16 de Outubro). 

 

Tal carácter de excepção justificava aliás que quaisquer outras funções 

abrangidas devessem resultar de convenção colectiva de trabalho, i.e. de 

acordo entre os representantes dos contratantes, bem como justifica a 

necessidade não só de redução a escrito mas de assinatura do contrato por 

ambas partes (artº 3º do referido diploma), relativamente à qual o anteprojecto 

é omisso. 

 

Parece-nos assim muito importante retomar a redacção proposta pelo CASLL 

(artº 53º). 

 

O artº 80º, nº 2 também tem uma redacção pouco clara, preferindo-se a do 

actual nº 2 do artº 3º, que não só esclarece que o acordo não escrito não se 

encontra sujeito ao presente regime como estabelece que os cargos ou funções 

são exercidos com carácter permanente (proposta da CASLL – nº2 do artº 54º). 

  

No que concerne ao artº 82º  - Efeitos da cessação da comissão de serviço – 

não compreendemos a retirada da menção à possibilidade de reingresso em 

categoria ou nível remuneratório previsto em convenção colectiva de trabalho 

correspondente às funções que efectivamente vinha exercendo, uma vez que é 

este nexo material que deve ser privilegiado e não apenas o nexo formal, 
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matéria aquela em que – como é sabido - a negociação colectiva desempenha 

um papel fundamental, que não pode ou deve ser descurado. 

 

Mais, não compreendemos que a indemnização seja calculada em função da 

retribuição base, devendo a mesma ser calculada em função de todas as 

prestações de carácter regular e periódico que integram o conceito de 

retribuição (v.g. diuturnidades)  

 

A omissão da preferência de que os trabalhadores já vinculados à entidade 

patronal deve ter no exercício de cargos em regime de comissão de serviço (art 

2º do D.L. 404/91) não é compreensível, podendo nomeadamente originar 

situações de favorecimento de terceiros em detrimento dos referidos 

trabalhadores. Deve pois ser incluído o proposto pela CASLL (artº 53º). 

 

Neste contexto, consideramos que as alterações efectuadas não se revestem de 

um carácter positivo, desvirtuando o próprio carácter subsidiário deste 

instituto jurídico, achando-se claramente preferível a redacção proposta pela 

CASLL, fiel à legislação em vigor. 

 

Subsecção XI - Teletrabalho 

 

Artºs 84º a 90º - Teletrabalho 

 

Esta é uma matéria nova que ainda não se encontra regulada no normativo 

interno mas que tem sido objecto de intenso estudo a nível europeu que 

podem constituir uma boa base de trabalho para qualquer legislador, tendo 

inclusivamente dado origem à recente assinatura de um Acordo 

CES/UNICE/UEAPME/CEEP nesta matéria, a que se deverá seguir a 

publicação de uma Directiva. 

 

Relativamente à própria noção de teletrabalho, parece-nos que se deve 

salientar que a realização da prestação laboral fora da empresa deverá bastar-

se como habitual ou regular, não devendo partir-se do princípio que é somente 

quando o é na íntegra, como resulta de uma primeira leitura do artº 84º, uma 
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vez que se deve incentivar que aquele trabalhador continue a manter algum 

contacto com o universo da empresa. 

 

Da leitura do artº 85º , relativo à liberdade de adesão, não resulta claro uma 

ideia fundamental, que é de que o trabalhador que já se encontra ao serviço da 

empresa apenas mudou de local de trabalho, em nada mais se alterando a 

relação com a entidade patronal, pelo que tal ideia deverá ser introduzida 

especificamente para esses trabalhadores. 

 

O nº 2 do mesmo artigo estabelece um período experimental de 30 dias, 

parecendo-nos que – atendendo a que se trata de uma matéria recente e sobre 

a qual trabalhadores e empregadores manifestam ainda um profundo 

desconhecimento – o mesmo deverá ser alargado. 

 

Relativamente à norma do artº 86 (Horário de Trabalho), estabelece-se que o 

horário será fixado pelo empregador, sendo que tem sido ideia geralmente 

aceite que o enfraquecimento do poder de direcção da entidade patronal é uma 

contraparte do isolamento do trabalhador (isolamento que a entidade patronal 

tem aliás o dever de combater), pelo que – dentro dos limites do período 

normal de trabalho, se tem apontado para que seja o trabalhador a gerir a 

organização do seu tempo de trabalho (ver o suprareferido Acordo). 

 

No que toca ao artº 89º, parece-nos que deverá ficar expresso não só que as 

visitas ao domicílio devem depender de consentimento do trabalhador, e não 

somente da sua assistência. 

 

A manter a disposição proposta no sentido do horário de trabalho ser fixado 

pelo  empregador , deverá ser fixado que tais visitas devem ser realizadas 

dentro do horário de trabalho, num período máximo – esse sim – 

compreendido entre as 9 e 19 horas.  

 

Não podemos deixar ainda de considerar como fundamental a introdução de 

algumas novas disposições, nomeadamente: 

 



37

- Equiparação genérica dos direitos dos teletrabalhadores aos dos 

restantes trabalhadores; 

 

- Estabelecimento do habitualmente chamado direito a desligar, 

intrinsecamente ligado ao termo do período de trabalho, à 

preservação da intimidade privada nos períodos de descanso e ao 

exercício de direitos como o da greve; 

 

- Obrigatoriedade de envio de cópias dos contratos de teletrabalho às 

comissões de trabalhadores, associações sindicais e IDICT;  

 

- Fixação da obrigação de informação por parte dos empregadores às 

associações sindicais de listagem dos teletrabalhadores ao seu 

serviço, em virtude da maior dificuldade em atingir tal universo;  

 

- Em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho, obrigação do 

empregador de informar os teletrabalhadores das políticas 

adoptadas nesta matéria;  

 

- Cláusula genérica sobre formação e carreira, equiparando-os aos 

restantes trabalhadores; 

 

- Cláusula específica de formação atendendo à natureza própria do 

teletrabalho. 

 

Para finalizar, pensamos que deverá introduzir-se uma disposição de remissão 

para regulamentação específica, uma vez que nomeadamente em matéria de 

segurança, higiene e saúde no trabalho, utilização de equipamentos e outras 

tal se faz necessária. 
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Subsecção XII – Empresas 

 

Artº.91º e 92º - Empresas 

 
No artº 91º deverá clarificar-se que esta divisão de empresas é para efeitos de 

aplicação desta legislação. 

 

No artº 92º é necessário clarificar muito melhor esta nova forma de vinculação 

a várias empresas, com as múltiplas consequências daí resultantes, 

nomeadamente em termos de  mudança do local de trabalho. 

 

 

Secção III – Formação do Contrato 

 

Subsecção I – Negociação 

 

Artºs 93 a 95º - Formação do Contrato 

 

 

Subsecção II – Contrato-Promessa 

 

Artº 94º - Contrato-promessa 

 

No que concerne à forma do contrato-promessa, não entendemos a retirada da 

assinatura do(s) promitente(s), enquanto elemento essencial do contrato que, 

em termos inequívocos, exprime a vontade das partes na sua celebração. 
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Subsecção III – Contrato de adesão 

 

Artº 95º - Contrato de adesão  

  

A não menção de que a adesão do trabalhador pode ser expressa pelo seu 

representante, conforme sucedia no artº 7º da LCT, apenas torna menos clara 

a sua redacção e a sua aplicação. 

 

É necessária uma articulação das redacções dos artigos 95º, nº 2 e 98º, nº 4, 

uma vez que, se certos documentos essenciais para a formação da vontade do 

trabalhador lhe devem ser entregues nos 60 dias imediatos ao início da 

execução do contrato, não se reveste de qualquer lógica presumir a sua adesão 

nos 30 dias imediatos, uma vez que tal apenas levaria à adesão na ausência 

de todos os elementos que a deveriam determinar.    

 

 

Subsecção IV – Informação 

 

Artºs 96 a 100º - Informação  

 

Uma primeira nota concerne à integração desta subsecção de forma autónoma 

neste anteprojecto.  

 

Tendo justificado um diploma autónomo devido à transposição da Directiva 

91/533/CE (D.L. nº 5/99 de 11 de Janeiro), parece-nos que – configurando 

deveres da entidade patronal, poderia ser integrado aos restantes deveres. 

 

Sendo integradas duas disposições relativas a deveres do trabalhador (nº 2 do 

artº 96º e o nº 3 do artº 100º), as mesmas não se nos afiguram 

suficientemente claras, umas vez que não vislumbramos quais os aspectos 

que, numa fase prévia ou simultânea à celebração do contrato, o trabalhador 

poderá sequer considerar como relevantes para a sua prestação do trabalho. 
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No entanto, podem tais disposições ser igualmente integradas quando se 

tratar dos deveres do trabalhador. 

 

No artº. 96º nº 1, em vez de “aspectos relevantes” devem referir-se “condições 

aplicáveis” 

 

 

Subsecção V – Forma 

 

Artºs 101º a 102º - Forma  

 

Não obstante a referência no artº 102º à necessidade de identificação e 

assinatura das partes para os contratos em que é exigida forma escrita, 

pensamos que deverá constar uma menção aos restantes elementos previstos 

nos regimes próprios de cada um dos tipos de contrato aí previstos. 

 

Para mais, tais elementos – nomeadamente a assinatura das partes – deverão 

constar dos regimes específicos, de forma a evitar confusões de consulta. 

 

Parece-nos aliás algo ilógica esta opção de sistematização, uma vez que ou se 

regula exaustivamente o regime de um instituto jurídico ou se espartilham 

todos por forma e substância, sob pena da acessibilidade à legislação resultar 

sempre penalizada. 

 

 

Secção IV – Período experimental 

 

Artºs 103º a 110º - Período experimental  

 

Uma primeira nota concerne à inclusão das acções de formação ministradas 

pelo empregador no período experimental (artº 105º, nº 1), opção que 

consideramos correcta, mas que deve ser encarada com algum cuidado se 

atendermos á duração de certas formações e considerarmos que existe a 

necessidade das partes avaliarem do interesse na manutenção do contrato, a 
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qual só pode ser cabalmente realizada mediante uma  efectiva prestação no 

habitual posto de trabalho. 

 

Completamente inaceitável é que os prazos do período experimental se passem 

a contar por dias de serviço efectivo, solução que levará a um aumento 

irrazoável de tais períodos, sobretudo se atendermos a que o período 

experimental para a generalidade dos trabalhadores é já de si aumentado de 

60 para 90 dias. (Para as empresas com mais de 20 trabalhadores). Também a 

passagem do prazo anterior para 180 dias para os cargos que exigem 

conhecimentos especializados” merece uma explicação, sob perigo de passar a  

incluir a generalidade dos trabalhadores. 

 

Artº. 104º - Denúncia 

 
Neste artigo deve prever-se a aplicação referida, acrescendo “salvo acordo 

escrito em contrário” 

 

 

Secção V – Invalidade do Contrato de Trabalho 

 

Artºs 111º a 115º - Invalidade do contrato  

 

A redacção do nº 2 artº 111º difere do mesmo número do artº 14º da LCT, 

parecendo-nos que esta última é mais clara, esclarecendo melhor a intenção 

do legislador, a qual é de facto a protecção do trabalhador (este regime 

substitui regime menos favorável constantes de IRCT). 

 



42

 

Secção VI – Objecto 

 
Secção VII - Direitos, deveres e garantias das partes 

 

 

Artºs 119º a 122º - Direitos, deveres e garantias das partes 

 

Concordando-se genericamente com a elencagem proposta de deveres de 

empregadores e trabalhadores – incluindo os novos, em matérias como a 

formação profissional e segurança, higiene e saúde no trabalho –, não 

podemos deixar de fazer referência a uma omissão grave, que constitui um 

retrocesso em relação à legislação em vigor. 

 

Com efeito, não basta que seja imposto à entidade patronal o dever de pagar 

pontualmente a retribuição, sendo fundamental que tal retribuição deva ser 

justa e adequada ao trabalho realizado. 

 

Esta obrigação, apesar de genérica, constitui a consagração legal de um direito 

constitucional dos trabalhadores (artº 59º, nº 1, alínea a) CRP), segundo o 

qual a retribuição deve atender à quantidade, qualidade e natureza do 

trabalho, de forma a garantir-lhe uma existência condigna.  

 

Outra nota negativa é respeitante à alínea f) do artº 120º, uma vez que a 

actual redacção do artº 19º da LCT preconiza um papel mais activo ao 

empregador, que não só deve respeitar mas também facilitar o exercício de 

cargos em organizações representativas dos trabalhadores. 

 

Para finalizar, gostaríamos de referir que a alínea h) do artº 121º apenas deve 

abranger os casos em que a formação se realiza no período normal de trabalho 

diário e semanal, sendo que de outra forma se estaria a vincular o trabalhador 

à aceitação de formação em termos claramente superiores aos que nos 

parecem razoáveis.  

 

Concordamos com a inclusão do dever da pontualidade. 
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 Secção VIII – Cláusulas Acessórias 

 
Subsecção I – Condição e Termo  (Contratos a Prazo) 

 
 
As  alterações propostas para os contratos a prazo são na generalidade 

inaceitáveis, violando mesmo legislação comunitária obrigatória como adiante 

se refere. 

 

Artºs 123º a 124º - Condição e termo  

 

Relativamente à ausência da menção à assinatura das partes, remetemos para 

o comentário feito aos artigos 101º e 102º, relativos à forma. 

 

 

Subsecção II - Termo resolutivo 

 

Artºs 125º a 130º - Termo resolutivo  

 

O artº 125º deve deixar claro na sua redacção que a sua elencagem é taxativa 

e não exemplificativa, o que não sucede, permitindo que a posteriori se venha a 

alegar outros motivos justificativos que não os constantes da lei, o que faz 

perigar a desejada protecção aos trabalhadores e a excepcionalidade do regime 

do contrato a termo. 

 

Além do referido, não é perceptível o conceito de substituição indirecta e qual 

o seu alcance. 

 

Relativamente à possibilidade que se abre à celebração de contratos a termo 

para actividades cujo ciclo anual de produção apresente irregularidades por 

qualquer causa relevante, e tratando-se de conceitos novos, parece que a 

elencagem de tais actividades, bem como o conceito de causa relevante, deve 

ser objecto de regulamentação, sob pena de se propiciar uma desregulação do 

mercado de trabalho mediante um recurso abusivo ao contrato a termo. 
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Grave parece-nos também a omissão de que a celebração de contratos fora dos 

casos previstos importa a nulidade da estipulação do termo, uma vez que essa 

omissão – associada à não taxatividade do artº 125º - originará decerto o 

recurso abusivo ao contrato a termo, que parece ser um dos apanágios  deste 

novo regime, tal o número de “fugas” possíveis ao mesmo. 

 

A atitude deliberada do legislador de aumentar a precaridade é igualmente 

nítida em pormenores de natureza formal, como sejam que ao empregador não 

deve caber só a prova dos factos mas também das circunstâncias que 

justificam a celebração do contrato. 

 

Apesar de parecer algo redundante, o conceito de circunstâncias (mais amplo) 

poderá facilitar o estabelecimento de um mais efectivo nexo de causalidade. 

 

No que toca à Formalidades (artº 127º), verificamos novamente a ausência da 

forma escrita e as assinaturas, pelo que remetemos para as anteriores 

menções a esse respeito. 

 

Mais, achamos que:  

 

- Não deve ser retirada a referência à categoria profissional, e  passar-                 

-se  a referir apenas a actividade contratada, pelo maior garante que 

oferece ao trabalhador, prevenindo uma polivalência em sentido 

pejorativo; 

 

- Não deve ser retirada a menção ao prazo estipulado, uma vez que é o 

elemento caracterizador do próprio contrato; 

 

- Não deve ser retirada a necessidade de cumprimento da 

comunicação às estruturas sindicais dos trabalhadores na empresa, 

em virtude da maior precariedade e consequente maior necessidade 

de protecção destes trabalhadores;  
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- Consequentemente ao ponto anterior, e na mesma linha de 

argumentação, deve ser mantida a redacção do actual nº 3 do artº 

42º da LCCT, que converte em sem termo o contrato que 

cumulativamente não indique a data de início e não realize a 

comunicação às estruturas sindicais dos trabalhadores na empresa. 

 

Esta última referência parece ser aliás sinónimo de uma sintomática tentativa 

de retirada de intervenção e da importância das estruturas sindicais nesta 

matéria – como noutras -, o que apenas contribuirá para aumentar a 

discricionariedade e o abuso das entidades patronais, que o regime jurídico 

proposto proporciona. 

 

Nessa mesma linha, o artº 129º retira a comunicação às estruturas sindicais 

da lista de obrigações resultantes da admissão de trabalhadores a termo 

(mantendo apenas as CT’s), bem como deixa de fazer referência a que deve ser 

o teor do contrato que deve ser comunicado e não apenas os actos em si de 

celebração ou cessação.   

 

Igualmente preocupantes são as alterações ao regime do contrato a termo 

certo resultantes da Lei nº 18/2001 de 3 de Julho, regime esse visando 

conferir uma protecção mínima aos trabalhadores, prevenindo os abusos nas 

contratações sucessivas ou intercaladas, criando um falso trabalho a termo, 

que sempre se aceitou como excepção e não como regra. 

 

O novo regime altera tal equilíbrio, não só permitindo a contratação com 

intervalos mínimos entre contratos, como torna possível a celebração de 

contratos cuja duração poderá ser eterna, uma vez que se retira qualquer 

limitação à duração máxima dos contratos em vários casos. 

 

Assim, o artº 128º praticamente funde os regimes aplicáveis nas situações em 

que a contratação seja de um mesmo trabalhador ou de trabalhadores 

diferentes, o que pode necessariamente motivar abusos da posição dominante 

do empregador. 
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Assim, fixa que, quando da cessação por motivo imputável ao empregador, o 

período em que este não  fazer nova contratação para o mesmo posto de 

trabalho pode ser muito pequeno (decorrido um período de um terço da 

duração do contrato, quando antes era 6 meses), numa tentativa de 

estabelecer prazos curtos para os contratos, a fim de contrariar a tendência– 

possibilidade criada pelas alterações introduzidas – para celebrar contratos a 

termo certo de longa duração. 

 

No entanto, tal alteração acaba por ter como efeito não tal equilíbrio, mas a 

criação da efectiva possibilidade – que existia até ao ano transacto – de 

celebrar vários contratos a termo para o mesmo posto de trabalho, bastando 

para tal que se exerça pressão sobre o trabalhador no sentido de ser ele a fazer 

cessar o contrato. 

 

Os requisitos estipulados no nº 1 do artº 128º são extensíveis para os casos de 

contratos celebrados entre as mesmas partes, sendo exigível a violação dos 

mesmos para a conversão em contrato sem termo, estabelecendo um regime 

bem mais aberto que o actualmente em vigor. 

 

A discricionariedade do empregador é tão mais alargada se considerarmos que 

se estabelece o afastamento deste regime, permitindo nova contratação, a 

prazo de um qualquer outro trabalhador, sem quaisquer limitações, aos casos 

em que a mesma seja motivada por acréscimo excepcional da actividade da 

empresa, que tem sido uma das motivos mais comummente alegados para a 

contratação a termo, sendo quase supletivo em relação aos restantes. (nº 2 do 

artº. 128º). 

 

A UGT claramente defende a redacção proposta pela CASLL, que sistematizava 

o regime em vigor, sem qualquer alteração de fundo, não desvirtuando o 

próprio carácter desta figura jurídica que, como já se disse, sempre se 

pretendeu que não fosse a regra na contratação. 

 

Parece-nos aliás que a lei pretende claramente favorecer a contratação de 

novos trabalhadores e não a prorrogação de contratos dada a flexibilidade que 
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o normativo permite aos empregadores, bem como a arbitrária redução do 

valor da indemnização devida ao trabalhador em caso de não ter sido dada 

preferência na admissão (de 6 para 3 meses, conforme resulta do artº 130. nº 

2), valor que foi aliás fixado no ano transacto pela já referida Lei nº 18/2001. 

 

Uma nota final vai para o nº 3 do artº 130º, que passa a exigir a alegação pelo 

trabalhador da violação do direito de preferência, quando antes apenas se 

referia a que o ónus da prova da não violação cabia ao empregador. 

 

Afastam-se assim os casos em que tais violações sejam detectados pelos 

órgãos inspectivos competentes, descurando-se novamente a particular 

precariedade em que o trabalhador a termo certo se encontra. 

 

Face ao exposto, consideramos inaceitáveis as alterações agora introduzidas, 

que parecem esquecer de todo as preocupações e valores que sempre 

estiveram subjacentes à matéria em análise, apenas agravando a maior 

fragilização contratual que estes trabalhadores à partida já apresentam. 

 

 

Divisão I – Termo Certo 

 

Artºs 131º a 134º - Termo certo  

 

As conclusões acima apontadas são extensíveis à contratação a termo certo. 

 

Desde logo estabelece-se como regra a não existência de uma duração máxima 

para os contratos a termo certo, sendo que qualquer limitação aparece como 

simples excepção, o que contraria a própria natureza de tal contratação, que 

sempre foi possível em situações muito concretas e duração mais ou menos 

limitada. 

 

Alegar que em tal contratação se tornam por vezes necessários prazos 

superiores aos actualmente possíveis (dois ou três anos, conforme os casos) 
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poderia levar quando muito a uma discussão sobre a introdução de uma nova 

excepção legal, a qual de si já nos levantaria muitas reservas. 

 

Igualmente estranha é a retirada de uma duração máxima de dois anos para 

os casos em que a contratação a termo certo seja motivada pelo lançamento de 

uma nova actividade de duração incerta ou pelo início de laboração de nova 

empresa ou estabelecimento. Quanto tempo leva a lançar uma nova 

actividade? Quanto tempo é necessário até que uma empresa ou 

estabelecimento estabilize a sua actividade e disponha de trabalhadores 

efectivos? 

 

O panorama acima configurado apenas se torna tão mais gravoso se 

atendermos a que até o número de renovações possíveis foi alargado de duas 

para três (artº 132, nº 5). 

 

Para mais, não podemos deixar de referir que a retirada da duração máxima 

total para a celebração dos sucessivos contratos a termo para os contratos a 

termo tem sido definida como uma importante base de defesa dos 

trabalhadores, sendo inclusivamente estabelecida como uma das medidas que 

os Estados devem introduzir nas legislações nacionais pela Directiva 

1999/70/CE do Conselho, relativa a contratos a termo (alínea b do nº 1 do 

artº 5º da Directiva). Acresce que tal Directiva resultou de um  acordo-quadro  

entre parceiros sociais (CES, UNICE e CEEP). 

 

Face a tal quadro legislativo comunitário, conclui-se existir uma clara violação 

da Directiva e do princípio da não regressão. 

 

Idêntico raciocínio vale para o aumento do número possível de renovações, 

uma vez que – apesar deste continuar a existir – é agora superior ao já em 

vigor. 

 

Não obstante as alterações introduzidas, não nos parece que possam 

simplesmente desaparecer as normas relativas à caducidade, o que apenas 
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contribui para uma maior permissividade nas violações por parte das 

entidades patronais. 

 

Uma nota que aproveitamos para fazer neste momento é relativa às 

geralmente más epígrafes do novo articulado, que apenas dificultam a 

consulta deste anteprojecto. 

 

Um bom exemplo são as epígrafes dos artigos 133º e 137º (Contrato sem 

termo), que são de facto referentes à conversão em contrato sem termo.  

 

 

Divisão II – Termo Incerto 

 

Artºs 135º a 137º - Termo incerto  

 

A redacção proposta para o nº 1 do artº 137º apresenta-se como ilógica, dando 

a qualquer das partes a possibilidade de afastar uma norma que, pela sua 

natureza, apenas se pode apresentar como imperativa. 

 

Com efeito, não se compreende que uma violação de um regime legal - no caso 

concreto pela manutenção, além de um período previamente fixado (quinze 

dias) do vínculo contratual após a cessação do motivo que lhe deu origem e 

que determina a conversão em contrato sem termo, possa ser afastado por 

vontade das partes e muito menos apenas por vontade de apenas uma delas. 

 

Tal significa que não só a violação é consentida, como acaba por ser 

incentivada, permitindo efectivamente que um trabalhador continue ad 

aeternum  a laborar a termo incerto sem que se verifique a causa justificativa e 

sem que tal acarrete qualquer consequência para o empregador, que será 

sempre o maior interessado na perpetuação de tal situação. 

 

A acrescer a tal situação, a contagem do período de 15 dias deve poder 

continuar a ser feita a partir do momento em que é feito o aviso prévio de 

cessação do contrato, sob pena de também assim se poderem originar 
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situações em que, tendo o empregador feito o respectivo aviso, o trabalhador – 

apesar de tal aviso - continue a  laborar desde que a actividade ou projecto 

não tenham conhecido ainda o seu termo. 

 

 

Subsecção III – Clausulas da Limitação da Liberdade de Trabalho 

 

Artº 138º - Pacto de exclusividade  

 

Uma primeira referência vai para o estabelecimento de uma compensação para 

o exercício de actividade com dedicação exclusiva, uma vez que – para maior 

protecção do trabalhador, para o qual resulta o prejuízo da natureza de tal 

exercício – se deveria desde já estabelecer um limite mínimo para o montante 

da compensação, sob pena de um simples cêntimo poder ser encarado como 

tal e a entidade empregadora exercer de forma abusiva o seu poder de direcção 

e autoridade para obrigar à assinatura de um tal pacto. 

 

A natureza da exclusividade também não resulta clara, devendo ser 

explicitado se se trata da proibição de qualquer outra actividade profissional 

ou simplesmente do exercício da mesma actividade para outro empregador ou 

mesmo por conta própria. 

 

Para finalizar, o nº 3 do artº 138º levanta duas questões, a primeira referente 

às vantagens específicas que são contrapartida da exclusividade e a segunda 

quanto à obrigação de indemnizar em função das legítimas expectativas do 

empregador. 

 

Desde logo, devem ser fixadas no pacto quais são as vantagens específicas, de 

forma a assegurar que são essas e apenas essas que deixam de ser recebidas 

com o termo do pacto. 

 

A obrigação de indemnizar os prejuízos causados às legítimas expectativas do 

empregador não se reveste de qualquer lógica, podendo mesmo considerar-se 
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que tal norma está viciada de inconstitucionalidade por violação do direito à 

liberdade do trabalho. 

 

A possibilidade do pacto de exclusividade vigorar ad aeternum é inaceitável, 

constituindo a sua cessação por parte do trabalhador um direito potestativo, 

em tudo semelhante ao de fazer cessar o próprio contrato de trabalho, sendo 

as legítimas expectativas do empregador mais que respeitadas pela introdução 

de um prazo de aviso prévio. 

 

Artº 139º - Pacto de não concorrência 

 

A introdução da possibilidade de inclusão de uma cláusula deste teor no 

acordo de cessação do contrato de trabalho, parece-nos algo perigosa para o 

trabalhador, uma vez que a mesma deve ser considerada quando da 

celebração do contrato, altura em que se devem fixar todas as condições, que 

podem determinar ou não a celebração do mesmo, sob pena de a posteriori a 

mesma não ser na prática acordada, mas imposta unilateralmente pelo 

empregador como condição da cessação propriamente dita. 

 

O nº 4 do artigo em análise levanta também questões, uma vez que o exercício 

de uma qualquer actividade após a cessação do contrato não pode dar origem 

a uma dedução no montante da compensação, uma vez que a mesma é devida 

pela simples não concorrência, a qual pode manter-se apesar de se exercer 

outra actividade, não configurando por isso uma violação do pacto.  
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