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INTRODUÇÃO 
  
O presente parecer constitui uma primeira contribuição para a discussão das matérias em apreço, pelo 
que – inclusivamente nas matérias já objecto de análise na especialidade – a UGT se continua a reservar 
o direito de, em posteriores pareceres ou posições institucionais, aprofundar o seu contributo. 
  
  
APRECIAÇÃO DO TITULO II - CAPÍTULO II a VIII – Artºs 142º a 412º 
  
  
1. APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  
  
Nas matérias agora em discussão são muito nítidas as opções do legislador: desregulamentar 
completamente os horários de trabalho, retirar direitos, apostar no trabalho pouco qualificado, diminuir as 
remunerações, etc. 
  
A UGT bate-se claramente por opções diferentes. Para nós, interessa desenvolver:  
  
-          A adaptabilidade negociada das condições de trabalho, compatibilizando os interesses das 
empresas com os do trabalhador, permitindo assim a conciliação entre a vida de trabalho e a vida familiar 
e extra-profissional; 
  
-          A segurança do emprego, apostando cada vez mais num trabalho mais qualificado e melhor 
remunerado, procurando aumentos de produtividade através da valorização do trabalho. 
  
O anteprojecto não retira nenhuma consequência, bem pelo contrário, do que deveria ser uma opção 
central: o reforço da negociação colectiva eliminando os seus actuais bloqueios. 
  
Tal é notório nas matérias em apreciação, das quais destacamos: 
  

Duração e organização do tempo de trabalho  
  
O anteprojecto estabelece uma excessiva flexibilidade na fixação de horários de trabalho, nomeadamente 
adoptando critérios de adaptabilidade de horários, não compatíveis com os critérios de melhoria das 
condições de trabalho e com a harmonização com a sua vida social e familiar. 
  
Desde logo, verifica-se 
  
-          aumento em 4 horas o período normal em regime de adaptabilidade, com possibilidade de mudança 
quase contínua ao longo do ano; 
  
-          aumento do períodos máximos de trabalho semanal para 60 horas, ao contrário do estipulado na 
chamada Lei das 40 horas;  
  
-          aumento dos períodos de referência para cálculo do tempo médio de trabalho; 
  
-          não concessão de períodos de descanso compensatórios suficientes; 
  
-          fixação unilateral pelo empregador de regras de organização do tempo de trabalho;  
  
-          violação da Directiva comunitária, não realizando a sua adequada transposição e violando o princípio 
da não regressão, sobretudo em matérias que haviam sido objecto de Acordo tripartido;  
  
-          fixação de novos horários de trabalho sem necessidade de aviso prévio; 
  
-          alargamento do âmbito das formas excepcionais de organização do trabalho, como a isenção de 
horário, passando estas quase a constituir a regra e não a excepção; 
  
-          desconsideração das políticas de incentivo ao trabalho parcial, resultantes de Acordo tripartido e de 
Directiva Comunitária; 
  
-          alteração do período de trabalho nocturno sem quaisquer contrapartidas, sendo 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;  
  
-          desconsideração da própria história colectiva ao permitir a mobilidade dos feriados, que passam a 
constituir apenas mais uma pausa no tempo de trabalho e não resolve o problema das chamadas 
“pontes”; 
  
-          discricionariedade excessiva do empregador na marcação do período de férias;  
  
-          abertura do regime das faltas que determinam perda de retribuição.  
  
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. 
  
  

Mobilidade funcional e geográfica  
  
O articulado relativo a esta matéria revela-se demasiado flexível e permeável a que se estabeleça uma 
abusiva mobilidade dos trabalhadores, sem consequências de maior para os empregadores, ignorando 
que o que é desejável é um regime que responda efectivamente às necessidades e interesses de ambas 
as partes contratantes. 
  
Assim, e desde logo,  
  
-          abre-se a possibilidade de haver estipulação contratual no sentido de alargar as faculdades de 
encarregar o trabalhador de serviços não compreendidos na actividade contratada, partindo-se do 
princípio que na altura da celebração as partes se encontram equilíbrio negocial;  
  
-          inexiste protecção suficiente para os casos de transferência de estabelecimento. 
  
  

Incumprimento do contrato 
  
A presente matéria enferma de muitos vícios deste anteprojecto, nomeadamente pelo aumento arbitrário 
do poder da entidade patronal:  
                 
-          remissões genéricas para o direito civil, o qual tem fundamentos diversos dos especificamente 
atribuídos ao direito do trabalho; 
  
-          aumento do limite das cobranças das sanções pecuniárias aos trabalhadores; 
  
-          introdução da perda de dias de férias como sanção. 
  
  

Acidentes de trabalho e doenças profissionais 
  
Um comentário de carácter geral relativo ao conteúdo destas disposições é que o mesmo parece por 
vezes perder o sentido de regulação da relação laboral, parecendo antes existir para regular e favorecer a 
posição de empregadores e seguradoras. 
  
Com efeito, são muitas as normas que disciplinam as consequências dos acidentes, sem que os 
princípios gerais e fundamentais de protecção constem do anteprojecto, o que inverte a própria lógica 
codificadora. 
  
As primeiras não fazem sentido neste âmbito sem as segundas, sendo que aquelas fazem mais sentido 
em sede regulamentar, sendo exemplo disso as normas referentes à subrogação das seguradoras no 
direito de trabalhadores. 
  
Mais, questiona-se qual deverá ser o âmbito destas disposições quando existe legislação específica e as 
normas aqui dispostas em nada acrescem à protecção do trabalhador. 
  
  
 Cessação do contrato  
  



Ao contrário de compromissos do Governo, incluindo na Assembleia da República, é alterada em vários 
pontos a lei dos despedimentos. Destacamos: 
  
-          a 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; 
  
-          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. 
  
  
  
2. APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE  
  
TITULO II – CONTRATO DE TRABALHO 
  
CAPÍTULO II – Prestação do Trabalho  
  
  
SECÇÃO I – Disposições Gerais 
  
Artºs 142º a 145º  
  
A presente secção, não obstante e talvez sobretudo por se tratar de disposições de carácter mais 
abrangente, deixa desde logo transparecer algumas opções legislativas que não podemos deixar de 
questionar, nomeadamente a tendência para uma maior indefinição do conceito de prestação de trabalho, 
(demasiado amplo, com todas as consequências que daí advêm), a redução do papel regulador da 
contratação colectiva e a demissão do Estado de um papel regulador, pela menor intervenção dos 
serviços competentes no assegurar do cumprimento da lei, sobretudo no que toca ao seu espírito. 
  
Assim, uma primeira nota relativa às alterações introduzidas não pode deixar de dirigir-se à redacção do 
nº 1 do artº 143º em que, à semelhança doutras disposições do Anteprojecto, desaparece a noção de 
categoria – substituída pela de actividade -, que sempre conferiu ao trabalhador uma maior protecção em 
virtude da existência de elencagens mais precisas dos conteúdos funcionais. 
  
O acima referido torna-se mais claro se considerarmos a redacção do artº 143º, nº 2 (antigo artº 22º, nº 2 
da LCT), em que naturalmente se engloba na categoria as funções afins ou funcionalmente ligadas, em 
vez de tais funções surgirem como uma mera possibilidade de imposição por parte do empregador. 
  
Se até aqui o efeito prático não será substancialmente diferente, o mesmo não se pode dizer do espírito 
subjacente ao novo normativo, o qual se revela explicitamente ao retirar a noção de que o exercício de 
funções acessórias não compreendidas na categoria só se enquadra aqui quando o desempenho da 
função normal se mantiver como actividade principal do trabalhador, conforme o artº 22º, nº2 da LCT. 
  
Parece-nos grave a omissão de que o exercício dessas funções não só pode conferir o direito a uma 
retribuição mais elevada (artº 144º), mas também o direito a reclassificação profissional (artº 22º, nº5 
LCT).    
  
A tal contexto, acresce a retirada da articulação de tais conceitos com a formação e a valorização 
profissional do trabalhador (artº 22, nº 4 LCT), as quais devem estar asseguradas, sob pena de se fazer 
perigar a normal progressão do trabalhador na carreira. 
  
Igualmente grave, pelas razões já apontadas, é a supressão do papel da negociação colectiva na 
definição do conteúdo e afinidades funcionais, conforme ocorria no artº 22º, nº 6 da LCT). 
  
A contratação colectiva perde aliás importância se considerarmos que, no que concerne aos 
regulamentos internos da empresa (que surgem com renovada valorização), a inexistência desse mesmo 
regulamento não poderá agora levar à aplicação de uma Portaria de Regulamentação do Trabalho. 
  
O Estado assume aqui um papel demissionário na regulação das condições de trabalho, que só se torna 
mais evidente se considerarmos que o regulamento interno apenas deve ser depositado e registado para 
produzir efeitos, não sendo necessária qualquer decisão da entidade pública com essa tutela, o que 



apenas contribui para um menor acautelamento relativamente às eventuais arbitrariedades do 
empregador. 
  
Como nota final, gostaríamos de salientar o facto da audição, prevista no artº 145, nº 2 - e apesar da lei 
actual não o prever – se continuar apenas a dirigir às Comissões de Trabalhadores e não às estruturas 
sindicais. 
  
  

SECÇÃO II – Local de trabalho  
  

Artº 146º 
  
Nesta matéria, a preocupação do legislador deveria ser a de clarificar conceitos e não a de 
desregulamentar, ainda mais numa situação hoje insustentável: a possibilidade de um trabalhador poder 
ser contratado para local de trabalho indefinido, sendo obrigado a aceitar qualquer mudança a qualquer 
momento para qualquer lugar, no país ou no estrangeiro. 
  
É isto que deveria ser clarificado no ano artº 146º, que é completamente omisso. Para além disso, neste 
artigo usa-se um termo pouco claro: “adstrito”. Qual o seu sentido? 
  
   
SECÇÃO III – Duração e organização do tempo de trabalho  
  
  
SUBSECÇÃO I – Noções e princípios gerais  
  
  
Artºs 147º a 154º 
  
A noção de tempo de trabalho (artº 144º) aparece reformulada, parecendo-nos preferível a noção 
constante da alínea a) do nº 1 do artº 2º da Lei nº 73/98, de 10 de Novembro, redacção conforme ao texto 
da Directiva 93/104/CE e que torna mais claro o carácter da disponibilidade do trabalhador subjacente ao 
conceito. 
  
A utilização do termo adstrito, conforme se referiu relativamente ao artigo anterior, é menos clara, 
preferindo-se a expressão encontrar à disposição, não se percebendo quais os motivos de tal alteração. 
Que vantagens? Que intenções? 
  
Não se alterando significativamente a elencagem das interrupções e intervalos que são tempo de 
trabalho, existe porém uma alteração que não deixa de comportar riscos para os trabalhadores. 
  
Com efeito, a inclusão da possibilidade dos regulamentos internos definirem intervalos e interrupções que 
são tempo de trabalho pode acarretar um excessivo poder para o empregador, se os mesmos não 
atenderem aos usos e costumes da empresa. 
  
Tal parece ter sido sempre o espírito da disposição legal, podendo-se agora verificar uma redução dos 
direitos do trabalhador, independentemente do que é a realidade empresarial, o que nos parece 
inaceitável, sobretudo se atendermos ao regime estipulado neste anteprojecto para tais regulamentos, o 
qual já comentámos. 
  
  
O artº 152º regula os períodos de funcionamento, de abertura e de laboração, deixando-nos sérias 
dúvidas o que acontece ao regime de fixação de tais períodos, sobretudo no que concerne à omissão das 
seguintes referências:  
  
-          Que as entidades empregadoras sujeitas a regime de funcionamento devem respeitar esse regime 
na organização do trabalho; 
  
-          Que o período de laboração é entre as 7 e as 20 horas; 
  
-          Que os regimes de períodos de funcionamento constam já de legislação própria. 
  
O artº 153º (Ritmo de trabalho) limita-se a reproduzir o artº 13º da Directiva e consequentemente, a 
devolver para o empregador a realização do princípio geral da adaptação do trabalho ao homem e dos 
fins previstos naquela norma, uma vez que não contempla quaisquer medidas específicas. 
  
A transposição da Directiva parece-nos assim insuficientemente realizada.  



  
Referindo o artº 162º, nº2 que os mesmos constarão de legislação especial, levanta-se a questão de – na 
ausência de normas revogatórias – saber se se mantêm os regimes em vigor, se se introduzirão novos 
diplomas e em que termos estes regulamentarão estas matérias. 
  
Uma matéria a clarificar diz respeito ao artº 154º: que registo de trabalho manter para permitir o controlo 
pela IGT, nomeadamente em termos de isenção de horário, que conduzem a uma exploração 
extraordinária de muitos trabalhadores? 
  
   
SUBSECÇÃO II – Limites à duração do trabalho  
  
  
Artºs 155º a 160º 
  
  
A presente subsecção torna bem claros alguns dos comentários tecidos na apreciação na generalidade 
do presente diploma. 
  
Com efeito, assistimos aqui a uma clara regressão do que tem sido a evolução do Direito do Trabalho em 
Portugal, que lentamente – e sobretudo devido ao empenho das associações sindicais – foi fixando 
reduções aos períodos normais de trabalho e plasmando regimes de adaptabilidade compatíveis com 
critérios de melhoria das condições de trabalho, de protecção da segurança e saúde dos trabalhadores e 
mesmo de ordem social e familiar. Veja-se o caso da Lei das 40 horas, que constituiu um forte passo 
nesse trajecto, que agora se inverte. É de referir que tal Lei resultou de um Acordo tripartido em sede de 
Concertação Social. 
  
Desde logo, no nº 2 do artº 155º, em que a tolerância, dita excepcional, de 15 minutos se pode 
transformar (como acontece actualmente) em norma. Para evitar tal há que prever nomeadamente que 
“quando ao longo de um mês a acumulação de tais períodos atingir uma hora, haverá lugar ao pagamento 
de horas extraordinárias, por cada hora ou fracção”.  
  
Notamos ainda a alteração do regime dos trabalhadores que prestam trabalho exclusivamente nos dias 
de descanso semanal (artº 155, nº 3), passando de duas para quatro horas a possibilidade de aumento do 
período normal de trabalho diário.  
  
O regime proposto, para trabalhadores que prestam exclusivamente serviço em fim-de-semana já foi 
objecto de discussão em CPCS, visando os chamados “turnos de fim-de-semana”. Mas então era 
previsto: 
  
-          que tais turnos seriam acordados em negociação colectiva; 
  
-          que um total de 24 horas em tal horário corresponderia a um horário normal semanal completo. 
  
Aliás, o mesmo se aplica ao artº 156º. Começamos por não perceber a referência “número 1 do artigo 
anterior”, por serem artigos com um âmbito totalmente diferente. 
  
Mas o que é muito grave e totalmente inaceitável é a possibilidade do período normal em regime de 
adaptabilidade aumentar mais quatro horas. A existência de um trabalho diário de 12 horas em semanas 
seguidas e, ainda por cima, podendo mudar ao longo do ano, traduz uma violência insustentável que põe 
em causa a conciliação do trabalho com a vida familiar, tornando também claramente impossível qualquer 
actividade regular extra-profissional, seja de que tipo for.  
  
Alíás, o limite máximo era fixado por instrumento de regulamentação colectiva do trabalho (artº 5º, nº 9 
LDT), o que permitia uma maior adequação e uma melhor avaliação da sua necessidade consoante as 
realidades empresariais e sectoriais, retirando-se agora o papel da contratação colectiva nesse âmbito. 
  
O regime de adaptabilidade do artº 156º, permite um período de trabalho semanal de 60 horas (em vez de 
um máximo de 50 fixadas no nº 3 do artº 3º da Lei nº 21/96), o que constitui um aumento brutal que 
descura os critérios ponderados na chamada Lei das 40 horas. Mais, não se acautela uma duração média 
semanal de 48 horas, conforme nº 1 do artº 3º da Lei nº 73/98 e o próprio texto da Directiva 93/104/CE, a 
qual consequentemente se viola. 
  
Mais, estipulando o artº 17º, nº 3 da Directiva a possibilidade dos parceiros consagrarem derrogações artº 
6º dessa mesma Directiva, o que significa que a fixação dos limite máximos realizável pelo 156º é 
contrária ao direito comunitário.  
  



Apesar dos limites impostos nos números 3 e seguintes do artº 157º, que basicamente reproduzem o que 
é actualmente o regime geral em vigor, parece-    -nos que – face aos problemas que rodeiam a 
possibilidade de negociação colectiva pelas comissões de trabalhadores – depressa nos poderemos 
encaminhar no sentido dos regimes de adaptabilidade se poderem por regra estabelecer perto dos limites 
máximos legalmente permitidos pelo artº 156º, com todas as implicações ao nível familiar, social e para a 
segurança dos trabalhadores. 
  
Mas, mesmo que não se considere a intervenção na negociação colectiva das comissões de 
trabalhadores, persistem vários problemas:  
  
-          Em 1º lugar, e mais grave, o aqui disposto esvazia completamente o direito à negociação colectiva, 
pois permite transformar em regra a arbitragem ou a fixação unilateral do empregador; 
  
-          Em 2º lugar, porque só são ouvidas as estruturas sindicais na ausência das Comissões de 
Trabalhadores quando esta matéria é de âmbito da negociação colectiva? 
  
A desconsideração dos critérios acima referidos estende-se aliás à fixação do regime para os períodos de 
referência. A Directiva 93/104/CE fixa a possibilidade de – para as actividades previstas no nº 2 do artº 
158º - se poder estabelecer um período de referência distinto do dos restantes trabalhadores (6 meses). 
  
No entanto, tal Directiva estabelece igualmente que tal alargamento deve implicar não só a concessão de 
períodos equivalentes de descanso compensatório, como ainda conceder uma protecção adequada a tais 
trabalhadores, o que não parece suficientemente acautelado no presente Anteprojecto, o que poderá 
justificar uma regulamentação posterior desta matéria. 
  
Aliás, o artº 157º define regras mínimas para organização de horários unilateralmente pelo empregador, 
que claramente desorganizarão a vida do trabalhador. No entanto, e surpreendentemente, são omissos 
relativamente ao período mínimo para alteração do horário semanal! 
  
E porque não existem regras mínimas a que a negociação colectiva deve obedecer, tanto mais que a 
Directiva é de cumprimento obrigatório? 
  
Parece-nos assim haver uma dupla violação da Directiva: 
  
-          porque não é devidamente transposta; 
  
-          porque existe uma evidente regressão social face à lei em vigor que, repetimos, resultou de um 
Acordo tripartido entre parceiros sociais.  
  
Os números 2 e 3 do artº 158º abrem portas gravíssimas: a adaptabilidade ser aplicada pessoa a pessoa 
pelo empregador e abranger situações que nada têm a ver com aumentos extraordinários de actividade, 
confundindo-se totalmente com o que está previsto para o trabalho extraordinário e para a isenção de 
horário de trabalho.  
  
O que está em causa é a diminuição do custo do trabalho, mesmo à custa da desorganização total da 
vida do trabalhador. 
  
Por isso, o que podemos dizer é que a passagem do período de 4 para 6 meses nestes casos é um 
pormenor desprezável (!!!) face à gravidade das portas que abre. 
  
O mesmo podemos dizer do artº 159º que, sem limites, permite uma desregulamentação total em sede de 
negociação colectiva. 
  
O artº 160º torna evidentes as considerações efectuadas sobre a insuficiente ponderação dos critérios 
subjacentes a qualquer regime de adaptabilidade. 
  
Com efeito, a nova redacção desconsidera os critérios de ordem social e económica existentes na lei em 
vigor para a redução dos limites máximos dos períodos normais de trabalho (artº 7º e 8º LDT), 
nomeadamente:  
  
-          o aumento de produtividade; 
  
-          não só a não existência de diminuição da retribuição, mas também o não prejuízo da situação 
económica e a não alteração das condições de trabalho; 
  
-          a prioridade nessa diminuição dada às actividades e profissões que impliquem maior fadiga ou 
comportem riscos para a saúde. 



  
Mais uma vez, este artigo não impõe quaisquer limites à redução dos horários normais, em regime de 
adaptabilidade, por via da negociação colectiva, ao contrário do disposto na lei em vigor.  
  
As opções do legislador no sentido de uma maior arbitrariedade do empregador estendem-se aliás, e em 
consequência, a outras disposições do presente anteprojecto, nomeadamente o artº 184º, nº1, em que se 
abre a hipótese de ser o empregador a fixar o período normal de trabalho diário do trabalhador nocturno, 
papel que antes era somente desempenhado pela lei ou por instrumento de regulamentação colectiva do 
trabalho (artº 7º da Lei nº 73/98).  
  
Para finalizar, colocamos uma questão. O que acontece ao regime específico dos trabalhadores de 
escritório previsto no art 5º, nº 2 da LDT? 
  
  
SUBSECÇÃO III – Horário de trabalho  
  
  
Artºs 161º a 170º 
  
Uma apreciação desta secção leva-nos a concluir que as alterações introduzidas ao regime do horário de 
trabalho se dirigem na sua generalidade no sentido de uma redução de garantias dos trabalhadores, 
através de horários que podem ser profundamente alterados, pondo em causa a segurança e a saúde do 
trabalhador, não respeitando regras mínimas, retirando procedimentos de consulta ou facilitando o acesso 
a regimes até agora com um carácter excepcional, como seja a isenção de horário. 
  
Uma primeira nota não pode deixar de ir para a alteração da redacção da alínea b) do nº 3 do artº 12º 
LDT, referente à alteração unilateral do horário de trabalho, uma vez que onde se lia acordados 
individualmente se lê agora expressamente acordados (artº 164º). 
  
Convém assim esclarecer se o âmbito da norma mudou, porque se assim é alarga-se o leque de 
situações em que a alteração unilateral pode ocorrer, nomeadamente para todos os casos em que não 
haja contrato escrito. 
  
Tal resulta num nítido detrimento da protecção do trabalhador, sobretudo se atendermos a que não existe 
qualquer consulta prevista aos representantes legais dos trabalhadores, à semelhança do que ocorria na 
alínea c) do nº 3 do artº 12º LDT. 
  
Caso a intenção do legislador seja idêntica à da LDT, então afigura-se-nos claramente mais apropriada a 
redacção actualmente em vigor nas duas alíneas acima referidas. 
  
No artº 164º, nº 2 confirma-se, pela negativa, aquilo que atrás se referiu: é que em regime de 
adaptabilidade as entidades patronais não estão obrigadas a respeitar qualquer prazo prévio de aviso. 
  
E o nº 3 é exemplo da desregulamentação total dos horários: em alterações por uma semana, não há 
prazo prévio de aviso, nem para consulta às estruturas representativas dos trabalhadores: estes podem 
ser consultados no fim do dia anterior ao da entrada das medidas. 
  
E, com tal dispositivo, nenhum trabalhador conhecerá o seu horário de trabalho nos dias seguintes! E esta 
é uma norma que pode ser repetida livremente ao longo do ano desde que em semanas alternadas. 
  
O articulado do artº 166º (Redução ou dispensa de intervalo de descanso) é no seu todo um exemplo 
claro de desregulação, ao retirar garantias e protecção ao trabalhador, pondo em causa nomeadamente a 
sua saúde e segurança. 
  
Com efeito, não se pode conceber que – mesmo por instrumento de regulamentação colectiva do trabalho 
– se exclua liminarmente o intervalo de descanso diário para trabalho continuado com duração de 6 horas 
ou mesmo que seja reduzido abaixo do limite mínimo de 30 minutos, sem o qual não cumprirá a finalidade 
pretendida (recorda-se o estipulado no artº 10º, nº 2 LDT). 
  
Mais, alertamos que o conceito de exclusão é substancialmente diferente do de dispensa, o qual revela o 
carácter excepcional de concessão de que se deve revestir tal alteração, motivo pelo qual deve ser 
utilizado não só na epígrafe mas também no articulado.  
  
No entanto, tal não parece ser o espírito do artigo que, inclusivamente facilita os procedimentos formais, 
ao não prever – conforme o fazia o artº 10º, nº 5, 6 e 7 LDT) – uma verdadeira apreciação pela IGT, que 
determinava inclusivamente a possibilidade de suspensão de prazo para prestação de informações ou 
apresentação de documentos. 



  
Uma referência à retirada da competência à IGT para a entrega a um serviço indefinido do Ministério do 
Trabalho, o que pode dar origem a todas as arbitrariedades. 
  
Apesar do nº 1 do artº 167º fazer referência à ao período mínimo de descanso entre períodos diários de 
trabalho consecutivos (11 horas), não existe qualquer referência ao intervalo mínimo entre jornadas de 
trabalho que actualmente é de 12 horas (artº 3º, nº 5 da Lei 21/96). 
  
E é inaceitável a possibilidade de, em trabalho fraccionado - de que os serviços de limpeza são dados 
como exemplo –, ser possível não garantir tal período mínimo de descanso de 11 horas. Atenção 
motoristas!!! 
  
Do mesmo modo, o nº 4 – pela sua latitude – não cumpre o princípio da excepcionalidade. 
  
Quanto ao nº 5, prevê a exclusão para “aumento previsível da actividade do turismo”!!!  
  
  
A isenção de horário (artº 168º) é outro dos regimes que nos levanta várias questões. 
  
Assim, desde logo se deve esclarecer o carácter subsidiário e excepcional do regime de isenção de 
horário, estipulando genericamente que a isenção só deve ser concedida caso não seja possível o 
recurso a outros instrumentos de flexibilização da gestão da duração de trabalho. 
  
Tal é a natureza da isenção, cuja relevância justificou inclusivamente consultas pelo IDICT aos parceiros 
sociais relativamente aos procedimentos para a sua concessão.  
  
Ora tais procedimentos são agora praticamente suprimidos, pervertendo o instituto ao não exigir qualquer 
requerimento (acompanhado da declaração de concordância) mas somente o acordo das partes (artº 
168), o que de forma alguma contribui o recurso abusivo a esta forma de organização do trabalho, que já 
agora se verifica.  
  
Aliás, no seu nº 1 o âmbito é alargado desmesuradamente (e de modo automático): passa a abranger 
todas as pessoas de apoio a cargos de direcção ou chefia. Tal significa que, em qualquer empresa, tal 
possibilidade passa a abranger largas dezenas de trabalhadores e, para micro e pequenas empresas, a 
sua totalidade!!! 
  
Outra ideia fundamental é a distinção entre duas formas distintas de isenção de horário, que nos parece 
resultar da Lei nº 73/98, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 93/104/CE do Conselho, 
de 23 de Novembro. 
  
Com efeito, o nº 2 do artº 12º da referida Lei define que as disposições relativas a duração máxima do 
trabalho semanal (artº 3º), intervalos de descanso (artº 4º), descanso diário (artº 5º), descanso semanal 
(artº 6º) e duração do trabalho nocturno (artº 7º) não sejam aplicáveis a quadros dirigentes e outras 
pessoas com poder de decisão autónomo que estejam isentas de horário de trabalho. 
  
A contrario, deve daí deduzir-se que tais disposições se devem aplicar a todos os restantes 
trabalhadores, pelo que o regime legal de ambas as formas de isenção é distinto. 
  
Tal distinção não se encontra plasmada no presente diploma, o que pode constituir um retrocesso 
gravoso, sobretudo se considerarmos que o trabalhador descura por vezes a sua própria protecção, em 
virtude do consequente e imediato acréscimo remuneratório. 
  
No entanto, esta não deve ser uma matéria que fique na livre disposição da vontade das partes – nunca o 
foi - em virtude das implicações gravosas que se sabe ter a isenção para a segurança do trabalhador, 
uma vez que se trata talvez da mais penalizadora forma de organização do trabalho. 
  
Para finalizar, parece-nos pertinente questionar a retirada do âmbito do 170º de quaisquer normas 
relativas às indicações que devem constar dos mapas de horário, à sua elaboração e validade (artigos 45º 
a 47º da LDT), uma vez que aqueles constituem um meio eficaz de detecção e prevenção de eventuais 
irregularidades. 
  
Conforme já se referiu, faz-se necessário um registo desses trabalhadores, uma vez que se encontram 
particularmente sujeitos a uma exploração extraordinária. 
  
  
SUBSECÇÃO IV – Trabalho a tempo parcial  
  



  
Artºs 171º a 177º 
  
  
Um ponto prévio que não podemos deixar de aqui levantar é a do porquê da presente revisão deste 
regime, quando este ainda recentemente foi alterado, na sequência da política de incentivos ao trabalho a 
tempo parcial, numa base voluntária e reversível, resultante do Acordo de Concertação Estratégica e do 
Acordo-quadro sobre trabalho a tempo parcial (Directiva 97/81/CE). 
  
A principal questão que se nos coloca nesta subsecção é a das situações comparáveis para efeitos da 
determinação da situação concreta do trabalhador a tempo parcial (artº 172º). 
  
Assim, deixa de se poder realizar a comparação com trabalhadores de outros estabelecimentos com a 
mesma dimensão no mesmo ramo de actividade ou doutros estabelecimentos no mesmo ramo de 
actividade, o que pode resultar ou não em detrimento do trabalhador, mas constitui uma limitação que 
pode eventualmente levar a situações de menor equidade. 
  
No entanto, compreendemos que na prática se pode revelar pouco exequível, critério que o legislador 
parece ter aqui considerado neste aspecto, mas não no que concerne à ponderação da antiguidade e 
qualificação técnica. 
  
Com efeito, tais factores até agora eram meramente supletivos e ponderados em sede de contratação 
colectiva, onde aí sim se poderá com maior acuidade apurar da sua adequação a realidades mais 
específicas (empresariais, sectoriais). 
  
Propomos assim manter a redacção dos nº3 e 4 do artº 1 da Lei 103/99.  
  
Mais, estranhamos a omissão do nº 7 do artº 3º Lei nº 103/99, que estabelece uma protecção específica 
para os trabalhadores que têm necessidade de acompanhar filhos, uma vez que esta protecção não se 
vislumbra em qualquer outra disposição do anteprojecto, independentemente da específica protecção que 
resulte da lei da maternidade e paternidade. 
  
Um outro ponto que não podemos deixar de referir concerne à Directiva 97/81/CE (acordo-quadro sobre 
trabalho a tempo parcial), que estipula que os Estados devem fomentar o desenvolvimento do tempo 
parcial numa base de voluntariado. 
  
Ora, desaparecendo os artigos 7º a 14º da Lei 103/99, que estabelecem incentivos a tal contratação, o 
anteprojecto acaba por criar um situação de regressão, que convém esclarecer se será ou não 
assegurada em diploma específico. 
  
  
SUBSECÇÃO V – Trabalho por turnos  
  
  
Artºs 178º a 181º 
  
  
O regime em apreço levanta-nos desde já uma questão, bastante similar à que se nos pôs quando da 
apreciação do regime da isenção de horário. 
  
Com efeito, ao omitir-se a necessidade de aprovação por parte do IDICT       – prevista no 28º, nº 1 LDT e 
que o artº 181º não contempla -, não se considera o facto desta se tratar de uma forma excepcional e 
mais penosa de organização de trabalho, a qual deve ser consequentemente sujeita a um controle 
adequado.   
  
Outra questão, de natureza mais substancial, refere-se à colocação do dia de descanso semanal dos 
trabalhadores em regime de turnos se tivermos, mais uma vez, como parâmetro de referência normativa o 
direito comunitário, não obstante o nº 5 do art. 179º reproduzir o nº 5 do art. 27º do DL 409/71. 
  
Ou seja, já a norma em vigor não nos parece conclusiva neste aspecto, estando em causa saber se o 
descanso semanal tem de ocorrer, no máximos após seis de trabalho ou se pode ter lugar em cada 
semana de calendário, independentemente do número de dias de trabalho prestado (7 dias ou mais). 
  
Convirá não esquecer o disposto nas Convenções nº 14 e nº 106 da OIT, relativas ao descanso semanal, 
que estabelecem (ainda que sob reserva das derrogações nelas previstas) o direito a um período de 
descanso semanal de pelo menos 24 horas consecutivas em cada período de sete dias. 



Independentemente de saber se o preceito em causa viola o direito internacional, importa realçar ainda 
que, não obstante o nº 5 do art. 179º aludir expressamente à semana de calendário, nem por isso ficam 
eliminadas as dúvidas relativas ao significado desta noção, uma vez que não foi apresentada qualquer 
definição de tal conceito.  
Qualquer que tivesse sido a intenção normativa do legislador quando procedeu à introdução daquela 
expressão no art. 27º do DL 409/71 (DL 398/91, de 16-10), o certo é os elementos normativos existentes 
não permitem concluir com segurança que o ordenamento português contém um conceito inequívoco de 
semana de calendário.  
Com efeito, esta expressão legal tanto pode significar o intervalo de tempo entre a 0 horas de segunda-
feira e as 24 horas de domingo, como o período que vai das 0 horas de domingo às 24 horas de sábado, 
como igualmente qualquer série de sete dias consecutivos independentemente ou não do dia em que foi 
iniciada ou reiniciada a prestação de trabalho. 
Admitindo, apesar desta indefinição, que o conceito de semana de calendário introduzido pelo DL 398/91, 
de 16-10, significa que o trabalhador por turno goza de um dia de descanso em cada semana de 
calendário, sem se ter em linha de conta o número de dias consecutivos que tenha trabalhado (7, 8 ou 10 
dias), então somos levados a concluir que se trata de uma leitura e um regime não conformes à Directiva 
93/104, designadamente aos arts. 5º (Descanso semanal) e 17º, nº 2.3, al. a) (Derrogações). 
Com efeito, através do art. 5º desta Directiva (não transposto pela Lei 73/98), o legislador comunitário 
pretendeu garantir a todos os trabalhadores da Comunidade um limite máximo para o horário de trabalho 
semanal (quarto considerando da Directiva), determinado para o efeito que "os Estados-membros 
tomarão as medidas necessárias para que todos os trabalhadores beneficiem, por cada período de sete 
dias, de um período mínimo de descanso ininterrupto de vinte e quatro horas às quais se adicionam as 
onze horas de descanso diário previstas no artigo 3º". 
Estando nós perante uma norma precisa e incondicional, verifica-se que a interpretação acima referida do 
nº 5 do artº 179º do Anteprojecto contraria o disposto naquele art. 5º, porquanto há uma diferença 
substancial entre gozar um dia de descanso por cada período de sete dias ou gozar um dia de descanso 
em cada semana de calendário (entendida esta como o período compreendido, por exemplo, entre as 0 
horas de segunda-feira e as 24 horas de domingo ou entre as 0 horas de domingo e as 24 horas de 
sábado — aliás, a generalidade dos 'calendários' de consulta corrente indica o domingo como sendo o 
primeiro dia da 'semana de calendário'). 
  
Essa diferença reside no seguinte: enquanto na formulação da Directiva o dia de descanso semanal 
segue-se a um período máximo de 6 dias de trabalho, na leitura que é maioritariamente advogada entre 
nós (e da qual nós discordamos) o dia de descanso pode ser procedido de um período de trabalho de 
duração superior a seis dias. 
Por outro lado, nem mesmo as derrogações admitidas nesta matéria pela Directiva conferem apoio à 
posição que tem prevalecido entre nós. 
Em suma, pode dizer-se que o regime segundo o qual o trabalhador por turnos pode gozar o dia de 
descanso semanal após um período superior a seis dias consecutivos de trabalho, sem que esse período 
seja considerado trabalho suplementar, é uma leitura contrária ao direito comunitário.  
  
  
SUBSECÇÃO VI – Trabalho nocturno  
  
  
Artºs 182º a 186º 
  
A simples alteração do trabalho nocturno para o período compreendido entre as 23 e as 7 horas visa 
somente uma redução dos salários dos trabalhadores abrangidos, e não – como devia - uma melhor 
adaptação às necessidades das empresas, com alargamento do período de trabalho dos 
estabelecimentos e consequente criação de emprego.  
  
Tal tem consequências tão mais gravosas se considerarmos o universo de trabalhadores abrangidos 
(mais de um milhão) em trabalho por turno ou trabalhando, por exemplo, em Centros Comerciais ou 
grandes Superfícies. 
  
A desconsideração de tais factores, mais facilmente atingíveis através da contratação colectiva, em que é 
possível negociar contrapartidas adequadas, contribui nomeadamente para uma interferência inaceitável 
na disponibilidade do trabalhador para a sua vida familiar e social – de que não pode ser alheado- 
tornando alteração proposta inaceitável.  
  
Significativa dessa desconsideração é aliás a retirada do princípio da adaptabilidade do trabalho ao 
homem, o qual se encontra consagrado nesta matéria (artº 11º da Lei 73/98) e que deveria ser um 
princípio genericamente consagrado para todo o tipo de trabalho, mas sobretudo para as formas 
específicas de organização do tempo de trabalho.   
  
  



SUBSECÇÃO VII – Trabalho suplementar  
  
  
Artºs 187º a 194º 
  
  

O regime da trabalho suplementar enferma novamente de um vício que temos sistematicamente a 

apontar o anteprojecto, nomeadamente o da redução do papel da negociação, uma vez que o regime 

estabelecido é imperativo. 

  

Aliás, esta é uma matéria que perde algum do seu impacto, uma vez que o novos regimes de 

adaptabilidade introduzem a possibilidade de períodos de trabalho mais longos sem custos acrescidos 

para o empregador. 

  

De novo alertamos aqui, e não obstante o compromisso assumido de tal ser contemplado, para o facto da 

proibição de prestação de trabalho suplementar se encontre para todas as categorias de trabalhadores 

actualmente cobertos pela mesma (no âmbito das respectivas disposições reguladoras), à excepção dos 

trabalhadores deficientes, para a qual não se faz remissão para o regime do trabalho de menores, à 

semelhança do que sucede por exemplo para os trabalhadores com capacidade reduzida. 

  

Não podemos deixar de notar que o nº 3 do artº 193º acaba por retirar, na prática, o direito ao descanso 

compensatório de um grande número de trabalhadores, ao instituir um regime diferenciado para as micro 

e pequenas empresas, procedimento aliás comum ao longo de todo o anteprojecto. 

  

Uma nota final vai para a questão do registo de trabalho suplementar, a qual nos parece dever continuar a 

prever que o mesmo não contenha rasuras ou que as mesmas sejam devidamente assinaladas, sob pena 

de se conferir insuficiente credibilidade ao mesmo. 

  

No entanto, pensamos que tal poderá ser objecto de legislação regulamentar. 

  

   

SUBSECÇÃO VIII – Descanso semanal  
  
  
Artºs 195º a 197º 
  
  
Uma primeira nota vai para a formulação da parte final da alínea a) do nº 3 do artº 195º. 
  
Se a introdução da possibilidade do descanso semanal não coincidir com o domingo, que deve ser 
sempre excepcional, se compreende para os casos em que a prestação de serviços coincida com o dia 



de descanso semanal de outros trabalhadores, parece-nos porém que não basta que tal serviço deva ser 
prestado nesse dia, sendo necessário que – em virtude da referida excepcionalidade – não possa deixar 
de ser prestado nesse dia. 
  
O nº 2 do artº 196º merece também um reparo, uma vez que o dia de descanso semanal complementar 
apenas deverá poder ser repartido se continuado, uma vez que, de outra forma, não se assegura o 
descanso suficiente ao trabalhador (conforme o artº 38º, nº 2 LDT). 
  
  
SUBSECÇÃO IX – Feriados  
  
  
Artºs 198º a 201º 
  
  
A UGT manifesta a sua clara oposição à possibilidade de observância dos feriados na segunda-feira da 

semana subsequente. 

  

Os feriados em Portugal têm um forte simbolismo civil e religioso, não se afigurando como razoável a 

celebração de uma data como o 10 de Junho em data diversa, sob pena de se consagrar uma visão 

meramente economicista da história. 

  

Não obstante percebermos o objectivo que se pretende alcançar – redução ou abolição das “pontes” – 

entendemos porém que este não será a melhor opção para alcançar esse objectivo. 

  

Tal opção não encontra aliás paralelo na generalidade dos países europeus, sendo sobretudo uma 

solução americana, a qual tem já de si uma longa tradição, constituindo em si um uso ou memo um 

costume. 

  

Nesse contexto, parece-nos que o melhor método para atingir tal objectivo seria pela discussão entre 

empregadores e trabalhadores, que fixariam para cada ano uma calendarização das “pontes” a gozar ou 

não. 

  

  
SUBSECÇÃO X – Férias  
  
  
Artºs 202º a 213º 
  
As alterações introduzidas no regime de férias parecem-nos resultar em algumas incongruências, 
nomeadamente pela desprotecção dada aos trabalhadores com contratos de duração inferior a 6 meses e 
a excessiva permissividade dos empregadores no que concerne à marcação de férias, salientando-se 
nomeadamente a supressão da intervenção das estruturas sindicais – e consequente desprotecção - 
nesta matéria.  
  

Assim, e desde logo, verificamos a ausência de normas específicas para os contratos com duração 

inferior a 6 meses, o que levanta questões sobretudo no que toca aos contratos a termo. 



  

O direito a férias é uma contrapartida de qualquer contrato de trabalho, não devendo e não podendo 

desaparecer em função da curta duração deste. 

  

Relativamente às estruturas sindicais, constatamos a ausência da sua consulta para efeitos de 

encerramento da empresa ou estabelecimento (artº 206º, b)) e de marcação do período de férias (artº 

207º, nº2), o que se reveste de um carácter gravoso nos casos em que não exista comissão de 

trabalhadores na empresa, o que - como sabemos – ocorre frequentemente. 

  

No que concerne à cumulação de férias, constatamos novamente existir uma subversão da lógica 

inerente a este regime jurídico, uma vez que a cumulação deve constituir a excepção e, para tal, deve 

existir um motivo atendível – grave prejuízo para a empresa ou para o trabalhador – que justifique a 

possibilidade de acordo nesse sentido (o artº 205º, nº 2 deve retomar a redacção do nº 2 do artº 7º da 

LFFF). 

  

Mais, parece-nos que um dos motivos atendíveis foi retirado, não devendo ser suprimido o regime 

especial referente aos trabalhadores insulares (artº 7º, nº 3 da LFFF), cuja situação em muito se 

assemelha às dos que têm familiares no estrangeiro. 

  

A supressão da consulta da comissão de trabalhadores e das estruturas sindicais para marcação de 

férias nas microempresas quase transformará em regra, pelo grande número de tais empresas em 

Portugal, a marcação fora do período legal para tal fixado por simples vontade do empregador, o que nos 

parece gravoso. 

  

O artº 209º levanta também algumas reservas, uma vez que a possibilidade de fiscalização por médico 

indicado por empregador, e uma vez que a oposição implica a contagem dos dias de doença como dias 

de férias, deverá conferir ao trabalhador o direito de se fazer acompanhar de perito da sua confiança, à 

semelhança do que propusemos para os exames médicos de admissão, uma vez que confere um 

desejavelmente maior grau de protecção. 

  

Para finalizar, o sentido do nº 4 do artº 203º não se nos afigura claro, uma vez que o trabalhador, a ser 

penalizado no direito ao aumento do período de férias, deveria sê-lo quando a suspensão do contrato o 

fosse por motivo imputável a ele próprio e não ao empregador. 

  



  

SUBSECÇÃO XI – Faltas  
  
  
Artºs 214º a 221º 
  

O artº 214º é substancialmente alterado pela redacção agora introduzida, urgindo esclarecer o seu 

espírito e introduzir uma redacção em consonância com o mesmo. 

  

Com efeito, ao substituir-se a expressão período normal de trabalho a que está obrigado (artº 22º, nº 1 

LFFF) pela expressão período em que devia desempenhar a actividade a que está obrigado, cremos 

vislumbrar que se tenta assim abarcar aqui os horários variáveis regulados no art 22º, nº 4 LFFF. 

  

No entanto, a expressão agora utilizada poderá levar a que o conceito de falta abranja o incumprimento 

do trabalho suplementar, a que o trabalhador também está obrigado, o qual não parece dever caber aqui. 

  

Para mais, perece-nos que introduzir no conceito de falta a ausência no local de trabalho nos parece de 

difícil verificação, face à multiplicidade de possibilidades que se podem verificar e, mais ainda, aquelas 

que na prática se constatam. 

  

O regime de imperatividade das disposições parece-nos algo ilógico, uma vez que em determinados 

casos os instrumentos de regulamentação colectiva do trabalho deveriam poder introduzir regimes mais 

favoráveis no que toca à duração de das faltas v.g. para efeitos de casamento. 

  

Assim, poderia estipular-se um regime que previsse limites mínimos de imperatividade para certas 

disposições. 

  

A redacção relativa aos efeitos das faltas justificadas sofre alterações de pormenor, cujas consequências 

não o são e não parecem ter sido suficientemente ponderadas.  

  

Desde logo, o artº 219º faz referência à não perda de direitos – fixados legal ou contratualmente – mas 

não à perda de regalias, que podem ser determinadas por critérios internos da empresa ou 

estabelecimento.  

  

Parece-nos mais clara a redacção do actual artº 26, nº 1 LFFF. 

  



Para mais, parece-nos que a abertura do regime das faltas que determinam a perda de retribuição deverá 

ser explicitado, devendo o Governo explicitar qual o sentido de tal abertura. 

  

De outra forma, a segurança que se pretende estabelecer num regime como o das faltas ficará 

seriamente lesada. 

  

  

CAPÍTULO III – Retribuição e outras atribuições patrimoniais  
  
  
SECÇÃO I – Disposições Gerais 
  
Artºs 222º a 234º  
  

O conceito de retribuição é um conceito que, não obstante as inúmeras discussões sobre as prestações 

que o integram, se encontra hoje consolidado. 

  

A redacção do artº 222º refere as prestações do conceito como sendo parte integrante da contrapartida 

do trabalho, o que nos parece apenas tornar menos clara a redacção comummente aceite e reconhecida 

do actual artº 82 da LCT, que nos parece dever manter-se. 

  

Para mais, o conceito de retribuição encontra-se de tal forma divulgado pelos textos contratuais e 

convencionais que a introdução de uma disposição do teor do artº 223º apenas introduz uma confusão 

complementar, uma vez que deve integrar todas as prestações regulares e periódicas (conforme o 222º, 

nº 2), sob pena de inclusivamente se fazer perigar os direitos adquiridos de um vasto número de 

trabalhadores. 

  

Relativamente à retribuição das férias, prevista no artº 228º, duas questões se nos deparam. 

  

A primeira porque não se vislumbra o real alcance do modo específico da execução de trabalho, 

expressão sem tradição nestas matérias e conceito dificilmente enquadrável, parecendo-nos porventura 

necessário um esclarecimento do seu sentido. 

  

Até que tal ocorra, parece-nos preferível manter a expressão prestações que sejam contrapartida da 

prestação efectiva de trabalho ou, como diz o nº 1 do mesmo artigo, a que o trabalhador receberia se 

estivesse em serviço efectivo. 

  



O artigo 228º estabelece ainda um critério de proporcionalidade para o pagamento do subsídio de férias, 

o qual nos parece manifestamente desadequado pela implicações práticas que pode ter. 

  

Além do facto de tal direito se vencer a partir do momento em que o trabalhador reúne condições para tal, 

parece-nos que – sendo um direito daquele – deverá ser o próprio a decidir da forma como o despende, 

uma vez que poderia ter inclusivamente impacto na qualidade do tempo de férias do próprio trabalhador, 

que não pode estar sujeito a diferente critério. 

  

Tal é tão mais gravoso se considerarmos a abertura do regime de marcação de férias actualmente 

proposto, que deixa uma muito ampla discricionariedade ao empregador, pelo que o subsídio poderia 

inclusivamente não cumprir integralmente a finalidade a que se destina. 

  

O artº 229º relativo à retribuição da isenção de horário aponta um regime diferenciado para os casos em 

que a mesma se faça com observância do período normal de trabalho. 

  

As considerações da excepcionalidade e penosidade deste forma de organização do trabalho não se nos 

afiguram suficientemente ponderadas, uma vez que não só o regime é excessivamente permissivo, como 

se poderá dar origem a que tal forma de isenção seja a preferencialmente escolhida, dando azo a 

posteriori a situações de violação, sendo que o trabalhador nem sequer é suficientemente remunerado. 

  

Por esse motivo, consideramos mais adequado manter a actual redacção do artº 14º LDT, mantendo um 

critério único de fixação da remuneração, reservando ajustamentos – nunca inferiores ao fixado no nº 2 do 

artº 229º, já de si baixo - para a sede que nos parece mais adequada para o fazer: a contratação 

colectiva. 

  

A retribuição do trabalho nocturno (artº 230º) introduz uma nova alínea (c) do nº 3) que nos parece justa, 

mas que deve ser encarada com uma reserva. 

  

A fim de evitar posteriores dúvidas e conflitos sobre se a retribuição inicialmente acordada já contempla a 

situação específica de prestação de trabalho nocturno, à redacção deve acrescentar-se se tal se 

encontrar expressamente estipulado no contrato de trabalho. 

  

  

SECÇÃO III – Retribuição mínima  



  
  
Artº 238º 
  
A redacção do artº 9º RMMG parece-nos mais clara ao referir não só a audição mas a consulta do CPCS, 
deixando bem claras duas questões:              
  

-          não sendo vinculativa, a consulta tem decerto um carácter diferente da mera audição; 
  
-          trata-se de consulta aos parceiros sociais e não à instituição CES. 

  
  
SECÇÃO V – Garantias  
  
  
Artºs 242º a 243º  
  
O artº 242º introduz uma alteração substancial à previsão do actual artº 95º LCT, ao estabelecer a 
possibilidade de compensação após a extinção do contrato, o que não se justifica em virtude da natureza 
essencial que a retribuição tem para a subsistência do trabalhador e que permanece após tal extinção. 
  
  
CAPÍTULO IV – Vicissitudes contratuais  
  
  
SECÇÃO I – Mobilidade  
  
Artºs 244º a 248º  
  
O articulado relativo a esta matéria parece-nos demasiado flexível e permeável a que se estabeleça uma 
excessiva mobilidade dos trabalhadores, sem consequências de maior para os empregadores, quando o 
que é desejável é um regime que responda efectivamente às necessidades e interesses de ambas as 
partes contratantes. 
  
Assim, e desde logo, abre-se a possibilidade de haver estipulação contratual no sentido de alargar as 
faculdades de encarregar o trabalhador de serviços não compreendidos na actividade contratada ou de o 
transferir temporária ou definitivamente para outro local de trabalho, partindo-se do princípio que na altura 
da celebração as partes se encontram equilíbrio negocial – o que não sucede, sobretudo nos contratos de 
adesão, em que não há qualquer negociação - e não ponderando o quão gravosas podem ser tais 
mudanças para o trabalhador. 
  
Tal deverá levar a uma definição diferente do que constitui prejuízo sério para o trabalhador, uma vez que 
a definição actual permite nomeadamente que um trabalhador que demora 4 horas em deslocações 
diárias passe a gastar 8 sem qualquer consequência para o empregador que não o pagamento dos 
custos adicionais. 
  
Não se ponderam assim suficientemente as consequências profundas que podem existir para a vida 
familiar e social do trabalhador, visto que não se estabelece – como é habitual nestes casos –qualquer 
juízo de equidade e razoabilidade casuística. 
  
Aliás, no caso da transferência temporária não se vislumbra sequer como o regime não possa ser senão 
imperativo, sob pena de se estar a estabelecer um critério do que prejuízo sério sem que este seja 
efectivamente ponderado. 
  
Tal é tão mais gravoso se considerarmos a hipótese aberrante de um trabalhador poder ser transferido 6 
meses para outro local de trabalho apenas 8 dias após tal facto lhe ter sido comunicado.  
  
  
SECÇÃO II – Transferência de empresa ou estabelecimento 
  
  
Artºs 249º a 252º  
  

  
A protecção dos contratos de trabalho e dos direitos e obrigações deles decorrentes pela via da 
transmissão de empresa, de estabelecimento ou de parte de estabelecimento é uma das principais 
exigências para a efectividade do Direito do Trabalho actual num cenário quotidianamente repetido em 



que os negócios sobre a empresa esvaziam com maior ou menor engenho o princípio da segurança no 
emprego tutelado pela nossa Constituição no artigo 53º.  
  
É importante o reconhecimento deste ponto de partida. É que não pode estar só em causa na presente 
Proposta a transposição de uma directiva comunitária, mas sobretudo a actualização e regeneração 
daquele princípio.  
  
O presente anteprojecto parece-nos ficar aquém do disposto na Directiva 98/50/CE do Conselho, de 29 
de Junho de 1998 que reviu a Directiva 77/187/CEE de 14 de Fevereiro de 1977, agora codificadas pela 
Directiva 2001/23/CE do Conselho de 12 de Março de 2001, relativa à aproximação das legislações dos 
Estados Membros respeitantes à manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de transferência de 
empresas ou de estabelecimentos, ou de partes de empresas ou de estabelecimentos. 
  
Em relação ao artigo 249º, prefere-se que figurem no nº 1 os conceitos de parte de empresa e de parte de 
estabelecimento. 
  
Ainda em relação ao conceito de transferência este deveria ser preenchido exemplificativamente em 
relação às modalidades que pode assumir. A fusão ou cisão de empresas deveriam ser enunciadas, 
assim como qualquer forma de reorganização das actividades no seio de um grupo de empresas, como 
ainda a subcontratação de actividades.  
  
O problema da descaracterização da transferência de estabelecimento – por exemplo, mediante um 
despedimento colectivo com base em motivos económicos ou a rescisão em massa de contratos 
individuais de trabalho por mútuo acordo tendo por base os mesmos motivos de índole económica ou 
financeira e a subsequente venda do estabelecimento ou de parte do estabelecimento com prossecução 
da actividade ou de parte da actividade pela entidade adquirente (nos termos de um processo de 
negociação entre duas ou mais empresas que começou antes da interposição do processo de 
despedimento e que visa transformar a aquisição da empresa/estabelecimento menos onerosa em 
atenção aos vínculos laborais existentes) – não pode ser esquecido pelo presente anteprojecto.  
  
A Directiva em transposição estabelece no nº 4 do artigo 5º que os Estados membros tomarão as 
medidas adequadas para evitar o recurso abusivo a processos de insolvência de uma forma que retire 
aos trabalhadores os direitos previstos na presente directiva.  
  
Também a norma constitucional que proíbe os despedimentos sem justa causa demanda a adopção de 
medidas que dissuadam e sancionem o recurso a um processo de despedimento colectivo ou a um 
processo de rescisões de contrato por mútuo acordo, de modo a iludir a protecção que decorre da 
presente directiva e do princípio da segurança no emprego. 
  
Assim, por exemplo, num e noutro caso deveria ser previsto o direito à reintegração na empresa que 
afinal veio a adquirir o estabelecimento ou parte do estabelecimento (empresa transmissária) durante um 
determinado lapso de tempo após a cessação dos vínculos laborais (2 anos, por exemplo) na situação de 
prossecução da actividade ou parte da actividade da empresa transmitente. E com ressalva da 
antiguidade adquirida nessa entidade patronal. 
  
A transferência abrange direitos e obrigações de ambas as partes. 
  
De entre esses direitos deverão ser expressamente mencionados os direitos a prestações de velhice, 
invalidez ou sobrevivência concedidos por regimes complementares de protecção social, no que respeita 
a direitos adquiridos ou em vias de aquisição não só em relação aos contratos de trabalho transferidos 
como em relação às pessoas que já tenham deixado o estabelecimento do cedente mas que sejam 
titulares desses direitos adquiridos. 
  
A lei deve mencionar expressamente, nos termos da directiva, que a transferência não constitui em si 
mesma fundamento de despedimento por parte do cedente ou do cessionário, devendo ainda consagrar-
se o direito do trabalhador a recusar unilateralmente a mudança de empregador (que se deduz 
implicitamente do artº 3º,nº 1), de acordo com o princípio da livre escolha da profissão, conforme tem sido 
entendimento do Tribunal de Justiça em alguns acórdãos proferidos. 
  
Em relação ao artigo 251º, o nº 2 deve mencionar nos termos da Directiva que tal informação não só deve 
ser prestada em tempo útil, mas este deve ser concretizado. Estes direitos de informação e consulta 
deverão estar previstos ao longo de todo o processo de negociação da transmissão entre cedente e 
cessionário, devendo ser realizada uma reunião de consulta, desde que a estrutura representativa dos 
trabalhadores o solicite.  
  
De facto, à semelhança do previsto para os conselhos de empresa europeus ou outro procedimento de 
informação e consulta – artigo 21º da Lei nº 40/99, de 9 de Junho – a estrutura representativa dos 



trabalhadores tem o direito de ser informada pela direcção central sobre quaisquer questões que afectem 
consideravelmente os interesses dos trabalhadores, tendo aquela o direito de reunir a seu pedido com a 
direcção central a fim de ser informada e consultada sobre as medidas que afectem consideravelmente os 
interesses dos trabalhadores a abranger, com fornecimento prévio de relatório detalhado e documentado. 
  
A concretização do que seja um tempo útil deve, no mínimo, respeitar um prazo de 30 dias em relação à 
efectivação da transferência. 
  
O nº 4 do artº 251º deverá ainda prever uma comissão ad hoc a instituir, subsidiariamente, pelo conjunto 
dos trabalhadores a abranger, à semelhança do previsto pelo DL 64º- A/89 e pelo regime jurídico da 
suspensão do contrato de trabalho. O nº 6 do artigo 7º da directiva em transposição assim o exige, aliás. 
  
Uma nota final relativa ao nº 1 do artº 251º concerne ainda à informação aos representantes dos 
trabalhadores, uma vez que a informação deve continuar a contemplar não só a data e motivos mas 
também a proposta de transmissão. 
  
  
SECÇÃO III – Cedência ocasional  
  
  
Artºs 253º a 260º  
  
O instituto da cedência ocasional parece-nos algo desvirtuado, sobretudo pelo longo período em que se 
pode manter (5 anos, nos temos do artº 255º, d)), com as consequências que podem daí advir, 
nomeadamente em termos de progressão na carreira, conforme resulta do estipulado no artº 256º, nº 3, 
em que apenas mantém os direitos que detinha à data do início da cedência. 
  
Outra nota, de carácter mais específico, deve ir para a ausência de estipulação semelhante à do artº 20º, 
nº 6 LTT (aqui aplicável por remissão para o regime do trabalho temporário), que estabelece a quem cabe 
o exercício do poder disciplinar (ao cedente). 
  
De notar ainda é a supressão do direito de gozo de férias após o termo do contrato, caso este não dure 
mais de 12 meses (artº 21º, nº 3 da LTT).  
  
Para finalizar, parece-nos que seria importante uma referência à informação aos representantes sindicais 
nesta matéria. 
  
  
SECÇÃO IV – Redução da actividade e suspensão do contrato 
  
  
SUBSECÇÃO III – Redução temporária do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de 
trabalho por facto respeitante ao empregador 
  
  

DIVISÃO I – Situações de crise empresarial 
  
  
Artºs 265º a 279º  
  
A presente divisão torna bem clara uma das afirmações da UGT ao fazer a apreciação na generalidade 
no presente anteprojecto. 
  
Com efeito, e sempre que se encontram a ser ponderadas necessidades empresariais, os interesses dos 
trabalhadores acabam por ser comprometidos de forma excessiva. 
  
Assim, e não obstante se compreender que numa situação de crise empresarial haja necessidade de 
assegurar alguma celeridade, a mesma não pode ser conseguida à custa dos direitos dos trabalhadores, 
designadamente diminuindo a sua capacidade de resposta e negociação. 
  
Tal é notória nas diminuições sistemáticas de prazos, como se vê nas seguintes disposições: 
  

-          artº 266º, nº 2 – o prazo passa de 7 dias úteis para 5 dias, sendo curto para a constituição 
da comissão representativa; 

  
-          artº 267º, nº 1 – o prazo passa de 10 dias para 5 dias, não sendo razoável para manter a 

negociação que se pretende que de facto exista; 



  
-          artº 268º, nº 3 - o prazo passa de 10 dias para 5 dias, sendo manifestamente curto para 

emissão de parecer; 
  

-          artº 269, nº 3 - o prazo passa de 7 dias úteis para 5 dias para a dedução de oposição à 
prorrogação da redução ou suspensão; 

  
-          artº 269º, nº 4 – de 15 para 10 dias para comunicação antes da aplicação da redução ou 

suspensão. 
  
  
Vê-se assim um notório desequilíbrio, uma vez que a esmagadora maioria dos prazos previstos nesta 
divisão se destinam à protecção dos trabalhadores, sendo que o único que afecta os empregadores é o 
prazo de comunicação da medida que decidiu aplicar (artº 267º, nº 3).  
  
Ou seja, para uma mera comunicação dá-se um prazo superior ao da dedução de oposição, para emissão 
de um parecer, para a constituição de uma comissão ou para a própria fase de negociação. 
  
Chamamos aqui a atenção para a incongruência das redacções dos nº 1 do artº 265º e do nº 1 do artº 
269º, visto que se no primeiro se suprimiu a redução ou suspensão por razões conjunturais, no segundo a 
mesma se mantém. 
  
A redacção do artigo 277º relativo ao subsídio de Natal não resulta clara, uma vez que a expressão por 

inteiro pode não abranger o montante da compensação salarial. 

  

  

DIVISÃO II – Encerramento temporário do estabelecimento  
ou diminuição temporária da actividade 

  
  
Artºs 280º a 283º  
  
A redacção proposta pela CASLL (artigos 175º e 176º) parece-nos um texto mais equilibrado, que não só 
prevê um maior controle da IGT para estas situações, como assegura expressamente o direito básico do 
trabalhador ao lugar quando as mesmas se verifiquem por motivo imputável ao trabalhador, como ainda 
estipula a não automática diminuição da retribuição, tornando o texto mais harmonioso com o regime da 
redução do período normal de trabalho ou suspensão do contrato. 
  
  
SUBSECÇÃO IV – Licenças 
  
  
Artºs 284º a 285º  
  
A recusa de concessão de licença por parte do empregador deixa de estar enquadrada num universo de 

20 trabalhadores (artº 16º LFFF) para passar para um máximo de 50 trabalhadores, o que nos parece 

excessivo. 

  

Com efeito, para poder obstar à concessão deve daí resultar um prejuízo suficiente para o empregador, 

isto é a impossibilidade de substituição por outro trabalhador, o que parece que dificilmente poder suceder 

com tal dimensão máxima. 

  

Mais, excessivo parece ainda porque existe a possibilidade de substituição desse mesmo trabalhador nos 

termos do regime do contrato a prazo.  



  

Por outro lado, e na prática, acaba por se abranger a uma grande parte do universo empresarial 

português, cerceando a efectiva obtenção de licenças. 

  

  

SUBSECÇÃO V – Pré-reforma  
  

  

Artºs 286º a 292º  
  
Não podemos deixar de contestar a nova redacção do artº 290º, relativo ao não pagamento da prestação 
de pré-reforma. 
  
Com efeito, o direito à resolução ou ao retomar da actividade deve continuar a resultar de duas condições 
alternativas e nunca cumulativas: 
                 
-          falta culposa de pagamento 
ou 
-          mora superior a 30 dias, sendo que esta – pelo tempo de mora e simplesmente por este, que 
constitui critério suficiente – deve ser independente de culpa. 
  
A não ser assim o trabalhador seria fortemente prejudicado no seu direito de opção, sendo que nunca foi 
essa a intenção da legislação em vigor (artº 7 do D.L. 261/91), em virtude das especificidades deste 
regime legal e da situação mais fragilizada em que o trabalhador se encontra. 
   
Uma nota de pormenor refere-se à omissão de que a folhas de remuneração relativa ao mês de 

verificação da extinção da situação de pré-reforma devem conter menção expressa a esse facto, 

conforme sucede para o seu início (artº 11º, nº 5 do D.L. 261/91), de forma a clarificar e facilitar a sua 

verificação. 

  

  

CAPÍTULO V – Incumprimento do contrato 
  
  
SECÇÃO I – Disposições gerais 
  
Artºs 293º a 294º  
  
A remissão genérica para disposições do Código Civil comporta um perigo indesejável face às 
especificidades de que sempre se revestiu a relação de trabalho e a necessidade de especial protecção 
que se encontra subjacente ao próprio Direito do Trabalho. 
  
Assim, e não obstante se verificarem excepções a tais regras nas disposições próprias do anteprojecto, 
uma remissão desta natureza é inaceitável, sob pena das confusões interpretativas se difundirem em vez 
de se dirimirem. 
Senão, vejamos:  
  
-          O Código Civil estabelece regras diversas em termos do ónus da prova, o que poderá originar 
alguma confusão, uma vez que no processo disciplinar cabe à entidade patronal a prova da culpa; 
  
-          As regras de prescrição são diversas, uma vez que a indemnização por incumprimento prescreve ao 
fim de 20 anos e não ao fim de um, como a infracção disciplinar; 
  



Nesse sentido, parece-nos que deve haver uma restrição clara da possibilidade da entidade patronal 
exigir indemnização por incumprimento do contrato, a qual – atendendo às especificidades do Direito do 
Trabalho – deve ser limitada aos casos de infracção disciplinar, devidamente sancionada como tal, e aos 
casos especialmente previstos por lei (nomeadamente, os de cessação de contrato sem justa causa). 
  
  
SECÇÃO II – Poder disciplinar  
  
Artºs 295º a 309º  
  
Nesta secção, e fazendo uma apreciação na generalidade, assistimos – como em todo o anteprojecto – a 
um acentuar do desequilíbrio das posições entre empregadores e trabalhadores, em que a balança pende 
para os primeiros, quer pelo aumento das sanções previstas, quer pela retirada de meios específicos de 
protecção ao trabalhador. 
  
Nesse contexto, não podemos deixar de contestar que conste do artº 296º a suspensão do trabalho com 
perda de antiguidade, a qual nunca foi um dos efeitos elencados ou pretendidos e que, como tal, deve 
desaparecer. 
  
Mais, a perda de férias – mesmo atribuindo-se um maior número de dias – é desadequada em regra 
como sanção disciplinar e muito mais será se determinar a quebra da regra geral dos 22 dias úteis de 
férias, tal e qual se configura no nº 2 do artº 298º. 
  
Tudo isso associado a:  
  

-          aumento do limite das sanções pecuniárias (de um quarto para um terço da retribuição 
diária, conforme o artº 298º, nº 1);  

  
-          aumento dos períodos de suspensão (artº 298º, nº 3);  

  
-          desaparecimento de presunções de abusividade da sanção disciplinar no caso dos 

representantes dos trabalhadores, que beneficiavam de tal presunção por um ano após o 
termo das funções ou da data de apresentação da candidatura (artº 304º, nº 2, que deve 
ficar conforma o artº 32º, nº 2 LCT). 

  
Faz-se assim perigar a protecção dos trabalhadores e seus representantes, sentido que só se torna mais 

claro se verificarmos que a indemnização ao trabalhador por sanção de despedimento abusivo é agora 

um valor exacto e não um mínimo previsto legalmente (comparar os artigos 305º, nº 2 e o artº 33º, nº 2 

LCT). 

  

Uma nota final vai para o regime disposto no artº 302º, nº 2, uma vez que é manifestamente inaceitável e 

abusiva a redacção apresentada. 

  

Os valores subjacentes ao procedimento criminal e disciplinar são obviamente diversos, não sendo 

razoável impor prazos idênticos de prescrição, sobretudo quando no processo penal – e dependente do 

tipo legal de crime - podem atingir mais de uma década. 

  

  

CAPÍTULO VI – Acidentes de trabalho  
  
Um ponto prévio que não pode deixar de ser levantado – em virtude da importância fulcral da matéria dos 
acidentes de trabalho e doenças profissionais – é o das consequências do normativo agora introduzido 
para o acervo de legislação nacional e comunitária existente. Qual o seu destino? De que forma se 
articulam com as disposições aqui constantes? 



  
Remetemos ainda para os comentários feitos na generalidade sobre esta matéria. 
  
  
SECÇÃO II – Responsabilidade  
  
Artºs 312º a 315º  
  
O nº 3 do artº 314º levanta-nos uma questão que cremos pertinente, face ao alcance de que parece 
revestir-se  
  

  

SECÇÃO III – Delimitação do acidente de trabalho  
  
  
Artºs 316º a 319º  
  
O artº 319º (Predisposição patológica e incapacidade) faz levantar a questão da forma como se poderá 
averiguar da predisposição patológica do sinistrado, o que nos remete para as questões já suscitadas 
relativamente à realização e divulgação de exames médicos, uma vez que se trata da única forma de 
avaliar de tal predisposição.  
  

Para mais, a ocultação da mesma é sempre de difícil verificação, parecendo-    -nos que uma disposição 

deste carácter poderá levar a uma abusiva alegação de ocultação por parte do empregador ou da 

seguradora, o que - até prova em contrário, a realizar em sede judicial - resultará em detrimento do 

trabalhador. Quem teria o ónus da prova num facto de tão difícil ou mesmo impossível prova? 

  

  
SECÇÃO IV – Exclusão e redução da responsabilidade  
  
  
Artºs 320º a 326º  
  
O artº 322º introduz um conceito cujo alcance não é claro. 
  
Com efeito, não se vislumbra um caso em que possa existir uma privação permanente (...) do uso da 
razão que não seja independente da vontade da sinistrado, uma vez que se nas privações acidentais 
podemos encaixar os efeitos do consumo de álcool ou de estupefacientes, não se nos afigura razoável 
que privações permanentes do uso da razão resultantes destes consumos, já de si dificilmente 
concebíveis, sejam resultado da vontade do sinistrado ou que os alcoólicos ou toxicodependentes com tal 
incapacidade fiquem excluídos do âmbito de qualquer reparação por acidente de trabalho. 
  

Difícil ainda parece-nos que um empregador desconheça tais privações se as mesmas forem 

permanentes. 

  

O artº 323º estabelece os casos de força maior em que se exclui responsabilidade do empregador. 

  

Face a tal redacção, parece-nos existirem situações que caem fora deste âmbito, nomeadamente aquelas 

em que o cumprimento das normais condições de trabalho se encontre assegurado, mas em que as 



situações contempladas no artigo – absolutamente excepcionais - tornem essas condições insuficientes 

para evitar a ocorrência do acidente. 

  

  

Absurda parece a alínea b) do nº 1 do artº 324º, uma vez que não se concebe que em tal âmbito se possa 

excluir a obrigação de indemnizar.  

  

Aliás, o princípio da aplicação das regras de segurança, higiene e saúde no trabalho deve ser o mais 

universal possível, não devendo excluir qualquer trabalhador, mesmo que a relação seja meramente 

casual. 

  

Nesse sentido, veja-se a disposição do artº 313º em que mesmo quando não exista intuito lucrativo, a 

responsabilidade não pode ser afastada.  

  

Uma nota nesta secção deve ir para o nº 4 do artº 326º, a qual não nos parece ser uma norma de direito 

de trabalho a caber neste âmbito. Um código de trabalho deve regular as relações de trabalho e não as 

regras de sub-rogação em direitos por parte das entidades seguradoras. 

  

  
SECÇÃO VI – Indemnização  
  
  
Artºs 329º a 334º  
  
  
Uma primeira questão que se levanta é do lugar do pagamento das prestações (artº 330º), uma vez que 
não faz qualquer sentido estipular que o credor das prestações, se outro lugar não tiver sido acordado, 
deve receber em território nacional, o que nos parece manifestamente deslocado do contexto actual, 
nomeadamente em virtude da forma de funcionamento das instituições bancárias.  
  
  
SECÇÃO VII – Garantia de cumprimento  
  
Artºs 335º a 338º 
  
  
No que concerne ao Sistema e unidade de seguro (artº 336º) devemos questionar o que sucede nos 
casos em que o empregador alegue impossibilidade de responder pela diferença entre o a retribuição 
declarada e auferida. 
  
Ser o trabalhador a não recebê-lo parece-nos que não terá sentido, pelo que a entidade seguradora deve 
arcar com a mesma, ficando sub-rogada no direito de pedir a restituição do mesmo ao empregador. 
  
Um alerta que aqui deixamos concerne à regulamentação do Fundo de Acidentes de Trabalho e do 
necessário ajustamento que será necessário em função de disposições como a do 338º. 
  
  
SECÇÃO VIII – Ocupação e reabilitação do trabalhador  
  



  
Artºs 339º a 340º 
  
Do ponto de vista sistemático, questionamos a integração aqui de uma norma como a do nº 4 do artº 
340º, que nos parece dever caber na legislação específica de segurança, higiene e saúde no trabalho, 
mesmo que em sede regulamentar. 
  
Com efeito, tal articulação é tão genérica e um dever inerente do Estado que, a integrar-se uma tal 
disposição, muitas outras de carácter bem mais fundamental em matéria de protecção teriam de ser 
integradas se se seguisse um critério sério de sistematização nesta matéria. 
  

  
SECÇÃO IX – Exercício de direitos 
  
  
Artº 341º 
  
O artigo em análise suscita questões sobretudo quando se faz necessário adaptá-lo ao regime das 
doenças profissionais, conforme a remissão do artº 342º. 
O seu nº 1 torna-se de difícil aplicação se considerarmos uma doença profissional que não determine 
baixa clínica e que, inclusivamente, pode vir só a ser conhecida após o termo da relação de trabalho, pelo 
que nesse caso se terá de estipular o prazo de prescrição a contar da data do conhecimento da eventual 
causa da doença. 
  
  
 CAPÍTULO VII – Doenças profissionais  
  
  
Artºs 342º a 345º  
  
O artº 343º refere que as doenças não constantes da Lista de Doenças Profissionais exigem prova de que 
se tratam de consequência necessária e directa da actividade exercida.  
  
O nexo de causalidade exigido é manifestamente excessivo, uma vez que deverá bastar que a mesma 

seja consequência directa de tal actividade, sob pena de se cair numa situação em que a indemnização 

só seja exigível quando todos os trabalhadores com idêntica ocupação tenham essa mesma doença.  

  

  

 CAPÍTULO VIII – Cessação do contrato 
  
SECÇÃO I – Disposições gerais 
  
Artºs 346º a 350º  
  
Desde logo, a presente secção apresenta uma maior generalização dos motivos de cessação, a qual se 
compreende somente por motivos de necessidade de criar categorias que abarcam toda a sistematização 
efectuada. 
  
No entanto, a matéria da cessação é daquelas em que o Direito do Trabalho e as suas especificidades 
melhor se devem plasmar, sendo o menos generalista possível e apontar no sentido de uma clareza 
inequívoca, sobretudo para protecção daqueles que se encontram sujeitos ao poder de direcção e 
disciplinar de terceiros. 
  
Nesse contexto, a redacção do artº 348º parece-nos demasiado genérica e menos clara que o artº 3º , nº 
2 da LCCT, que de imediato tornava mais acessível a matéria aí prevista, o que nos parece vital. 
  
É essa mesma necessidade de clareza e exactidão que também não se nos apresenta no artº 347º, que – 
conforme tantas vezes se verifica – transforma a regra do nº 1 em excepção com o disposto no seu nº 2. 
  



Parece-nos que a ideia será estabelecer um regime de imperatividade mínima, a qual deve constar 
expressamente do articulado, podendo os instrumentos de regulamentação colectiva do trabalho regular 
as indemnizações mas sempre de acordo com o princípio do tratamento mais favorável.  
  
  
SECÇÃO II – Caducidade  
  
  
Artºs 351º a 356º  
  
A secção em análise vai no mesmo sentido da anterior, fazendo inclusivamente perigar direitos 
recentemente adquiridos pelos trabalhadores e resultado de um longo caminho no sentido de uma 
adequada regulação do mercado de trabalho, a qual não pode ser conseguida mediante uma liberalização 
da contratação, nomeadamente da contratação a termo. 
  
Com efeito, desde logo notamos a ausência de qualquer impedimento às contratações a termo, 
designadamente nos casos – previsto no artº 46º, nº 4 da LCT, conforme redacção dada pela Lei 18/2001 
– em que a cessação por motivo não imputável ao trabalhador de um contrato com duração superior a 12 
meses impede nova amissão a termo para o mesmo posto de trabalho antes de decorridos 6 meses.  
  
Verificamos ainda uma redução do montante indemnizatório nos casos de caducidade que decorra de 
declaração do empregador, relativamente à qual desaparece o limite mínimo de um mês de retribuição, 
retirando-se qualquer efeito prático à compensação e permitindo ao empregador na prática uma maior 
impunidade. 
  
Outra nota, que será retomada na parte específica relativa aos procedimentos, não pode deixar de ir para 
a ausência dos mesmos que se verifica para as trabalhadores das microempresas. Não serão estes 
dignos de qualquer protecção? É um facto que os procedimentos poderão ser simplificados, mas deverão 
simplesmente desaparecer? 
  
Verifica-se isso mesmo nos casos de morte do empregador, extinção ou encerramento da empresa (artº 
354º) ou de falência do empregador (artº 355º), pelo que continuamos a preferir respectivamente os 
regimes previstos no artº 6º e 56º LCCT. 
  
Uma nota final deve ir para o regime do artº 356º (Reforma por velhice) na parte em que retira o 
pagamento de compensação em caso de caducidade do contrato do trabalhador que após a sua reforma 
por velhice permanece ao serviço da entidade empregadora. 
  
O paralelismo que se faz com o regime do contrato a termo resolutivo é adequado, devendo o trabalhador 
continuar a ter direito a compensação - a qual visa precisamente cobrir a precariedade em que aquele 
efectivamente se encontra - e suprimir-se a alínea d) do nº 2 daquele artigo. 
  
  
SECÇÃO III – Revogação  
  
  
Artºs 357º a 359º  
Não suscitando comentários de maior, esta secção revela porém uma intenção sistemática de menorizar 
o controlo concreto que a IGT tem actualmente em várias matérias, quer para protecção do trabalhador, 
quer do empregador. 
  
As situações do artº 359º, nº 2 e 4 são disso um bom exemplo, ao retirarem a intervenção daquele 
organismo, o que permitia uma maior certeza na regularidade dos procedimentos. 
  
  
SECÇÃO IV – Cessação por iniciativa do empregador 
  
  
SUBSECÇÃO I – Resolução  
  
  
DIVISÃO I – Despedimento por facto imputável ao trabalhador 
  
  
Artºs 360º a 361º  
  



A divisão aqui em apreciação é bem reveladora dos valores – se tal se podem chamar – subjacentes ao 
anteprojecto, o qual introduz alterações gratuitas ou manifestamente abusivas, sempre em detrimento do 
trabalhador e da própria segurança no emprego e em benefício da arbitrariedade dos empregadores, 
sendo portanto inaceitáveis. 
  
O artº 360º introduz no seu nº 2 uma elencagem redutora dos factores atendíveis para apreciação da justa 
causa, a qual sempre foi feita casuisticamente pelos Tribunais, como deve continuar a ser, uma vez que a 
exaustividade nesta matéria é apenas uma ficção. 
  
Consequentemente, uma norma de que nada serve é sempre uma norma que deve ser suprimida. 
  
Já a nova redacção proposta para o nº 3 do mesmo artigo terá consequências gravosas para o 
trabalhador. 
  
Desde já, ao introduzir-se expressamente como justa causa de despedimento os atrasos reiterados e os 
atrasos injustificados. 
  
Com efeito, torna-se quase tão grave um atraso como faltar o dia todo, sobretudo quando muitas das 
causas justificativas desses mesmos atrasos são alheias ao próprio trabalhador e dificilmente justificáveis. 
  
Tal alteração introduz um profundo desequilíbrio no próprio conceito de justa causa, uma vez que mesmo 
que não provoquem qualquer prejuízo sério ao empregador – e portanto não enquadráveis naquele 
conceito - implicam automaticamente a possibilidade de despedimento.   
  
Tal é tão mais grave se o único caso em tal sucedia era o das faltas injustificadas – condição em si 
objectiva e considerada suficiente e cujo número aliás foi arbitrariamente reduzido -, para o qual os 
atrasos já remetiam, constituindo-se este novo quadro como uma liberalização inaceitável e arbitrária 
desta forma de despedimento. 
  
A outra novidade é a da tipificação como justa causa da apresentação ao empregador de declaração 
médica com intuito fraudulento. 
  
Esta alteração parece-nos absolutamente gratuita e meramente política (não jurídica), uma vez aquela 
situação se enquadra nitidamente no âmbito da alínea seguinte, a das falsas declarações relativas à 
justificação de faltas. 
  
Um esclarecimento que não podemos deixar de levantar é a do real sentido da declaração de 
despedimento, constante do artº 361º, o qual nos parece ser referente à decisão do empregador findo o 
procedimento disciplinar. 
  
Tal disposição surge assim desenquadrada, parecendo-nos que deveria constar junto do artº 379º, 
também ele relativo a tal decisão. 
  
  
 DIVISÃO II – Despedimento colectivo  
  
  
Artºs 362º a 366º  
  
Os comentários a esta divisão incidem sobre aspectos formais e materiais, sendo que estes últimos 
constituem uma regressão clara do Direito do Trabalho. 
  
O artº 362º apresenta um redacção mais confusa do que a dos seus predecessores (artigos 16º e 26º 
LCCT), ao omitir do âmbito do seu nº 1 o encerramento da totalidade do empresa e ao fundir os motivos 
justificativos do próprio despedimento colectivo, o que só torna o enquadramento deste regime mais 
difícil. 
  
O artº 363º omite a comunicação de decisão de despedimento às estruturas representativas dos 
trabalhadores, às quais apenas é comunicado o respectivo mapa (artº 385º), pelo que estas nunca têm 
conhecimento dos motivos justificativos que determinaram o despedimento, o que nos parece só 
justificável por lapso do legislador. 
  
Mais, não se percebe o alcance do nº 2 do artº 363º, uma vez que o aí se estabelece não reveste o 
carácter de compensação, uma vez que             – encontrando-se o trabalhador a prestar serviço - terá 
sempre direito à retribuição.  
  



Deve ficar claro que o trabalhador tem direito sim a uma compensação de valor equivalente ao da 
retribuição correspondente ao período de aviso prévio em falta. 
  
Outra disposição que nos levanta algumas questões é o artº 366º, que enferma aliás de vícios que se 
verificam em todas as disposições de natureza semelhante ao longo do anteprojecto. 
  
É o caso dos termos em que é fixada a compensação, uma vez que nos parece que – em todos os casos 
– se deve manter a regra do montante de referência se dever atribuir por cada ano ou fracção e não pelo 
cálculo proporcional relativamente a esta última. 
  
Temos de atender desde logo à realidade portuguesa, em que os valores das retribuições é já de si baixo, 
pelo que – mesmo com a regra em vigor - o trabalhador acaba por não ser devidamente compensado 
pela cessação do vínculo laboral. 
  
Notamos ainda a omissão da preferência na manutenção do emprego dos representantes sindicais (artº 
23º, 3 e 4 LCCT), a qual sempre teve a finalidade de garantir a continuidade da protecção dos 
trabalhadores por aqueles, bem como prevenir a verificação de situações de eventual discriminação e 
penalização desses representantes pelos empregadores.  
  
Para finalizar, uma crítica a um aspecto que nos parece francamente gravoso e inaceitável. 
  
Fazer equivaler a aceitação da compensação à aceitação do despedimento (artº 366º, nº 4) é um 
retrocesso, uma vez que tal solução – que se encontrou já em vigor – foi entretanto corrigida. 
  
Efectivamente, tal disposição é um contrasenso, ao inverter o ónus da prova, pelo que o trabalhador vê a 
sua posição fragilizada ao ter de provar na acção de impugnação, além da ilicitude do despedimento, que 
o recebimento da compensação não corresponde a aceitação do despedimento, quando nada pode de 
facto levar a crer tal.  
  
  
DIVISÃO III – Despedimento por extinção do posto de trabalho  
  
  
Artºs 367º a 369º  
  
  
Esta divisão mantém quase na íntegra a redacção prevista na LCCT, destancando-se apenas uma nota, 

referente ao nº 3 do artº 368º. 

  

Com efeito, deve considerar-se que a subsistência da relação de trabalho se torna praticamente 

impossível não só quando o empregador não disponha de outro posto de trabalho compatível compatível 

com a categoria do trabalhador, mas também que – quando aquele exista - o trabalhador aceite a 

alteração do objecto do contrato (conforme o artº 27, nº 3 LCCT). 

  

Estando em causa alterações a tal objecto, não nos parece que o trabalhador deva ou possa ser sujeito 

às mesmas contra a sua vontade, uma vez que estamos em sede contratual e perante a parte mais 

fragilizada na relação. 

  

  

DIVISÃO IV – Despedimento por inadaptação  
  
  
Artºs 370º a 375º  
  



  
Concordando-se com a introdução de um período mínimo para avaliação da adaptação do trabalhador 

após uma formação (artº 372º, nº 1 c)), que confere um maior grau de certeza que o actual período 

suficiente do artº 3º, nº 1 c) do D.L. 400/91, parece-nos porém que – em abono dessa mesma certeza, 

poderiam ser estabelecidos critérios diferenciados em função da duração da formação. 

  

Relativamente à alínea d) do mesmo artigo, remetemos para o comentário feito na divisão anterior, uma 

vez que o paralelismo é evidente. 

  

Referente ao artº 375º, não podemos deixar de referir que as opções do legislador são substancialmente 

diferentes das que estiveram na base da reacção em vigor no artº 10º, nº 2 do D.L. 400/91. 

  

Com efeito, a preocupação central deixou de ser o emprego permanente e a possibilidade da utilização 

abusiva da figura do despedimento por inadaptação para realizar a substituição de trabalhadores 

permanentes por trabalhadores a termo, com a eventual intenção e consequência de operar uma redução 

dos custos salariais. 

  

Tal é patente não só no nº 1, mas também pela redução da alínea a) do nº 2, onde se lê agora admissão 

de trabalhador, onde se lia admissão de trabalhador com contrato sem termo, bem como pela supressão 

da alínea b) do nº 2 do artº 10º do D.L. 400/91, que contemplava a passagem ao quadro permanente de 

trabalhador contratado a termo. 

  

Se a intenção de liberalizar e consagrar a contratação a termo como a principal forma de contratação 

parece evidente ao longo de todo o anteprojecto, parece-nos que tal objectivo é realizado também aqui 

através de um meio não idóneo, uma vez que se ignora completamente o que era o propósito central 

deste artigo e o perigo que a sua alteração comporta. 

  

  
SUBSECÇÃO II – Procedimento  
  
  
Uma primeira nota prévia que deve ser realizada sobre a presente subsecção é a da dificuldade na 
consulta dos regimes das diferentes formas da cessação do contrato e dos procedimentos que lhe estão 
associados. 
  
Com efeito, questionamo-nos se esta não deveria ser uma daquelas matérias em que se devia ter optado 
por juntar toda a regulação referente a cada uma delas, uma vez que de tal resultaria uma consulta muito 
mais clara e acessível do anteprojecto, evitando desnecessárias e confusas remissões. 
  
  
DIVISÃO I – Despedimento por facto imputável ao trabalhador 



  
  
Artºs 376º a 381º  
  

Uma primeira nota não pode deixar de ir para a nova redacção do nº 1 em que se fala agora de indícios 

de comportamento e não do comportamento que integre o conceito de justa causa. 

  

Tal suscita várias questões, não obstante se compreender que o legislador procura afastar qualquer 

dúvida relativa à interpretação do articulado em vigor, ou seja, se existe um comportamento que integre o 

conceito de justa causa quase se faria desnecessário o procedimento disciplinar. 

  

A redacção proposta pode levar a procedimentos despropositados, uma vez que o alcance dos indícios 

não é explicitado (um rumor, um boato serão suficientes?). 

  

Para mais, parece-nos mais objectiva a seguinte redacção:  

  

-          Havendo um comportamento que, de acordo com critérios de razoabilidade, possa integrar 

o conceito de justa causa (...). 

  

Dessa forma, garante-se a suficiência do acto objectivo imputável ao trabalhador e remete-se para o 

procedimento disciplinar aquilo que é a sua verdadeira função, isto é, apurar se o comportamento é 

susceptível de configurar uma justa causa de despedimento. 

  

Afastam-se assim as consequências gravosas que o procedimento disciplinar tem para o trabalhador nos 

casos em que não haja um real fundamento para que tal se verifique.  

  

Tal é tão mais grave se pensarmos nos casos do nº 2 do artº 380º, em que a suspensão do trabalhador é 

possível 30 dias antes notificação da nota de culpa, o que pode motivar a colocação do trabalhador numa 

situação de fragilidade tal (nem sequer conhece os factos que lhe vão ser imputados) que origine – entre 

outras consequências possíveis – a prática, agora sim, de um comportamento que integre o conceito de 

justa causa de despedimento.  

  

Este artigo é aliás sempre inaceitável, pelos motivos referidos, independentemente de qualquer alteração 

do artº 376º, uma vez que se encontra impregnado de uma forte desconsideração pela situação do 

trabalhador. 



  

O artigo 376º levanta ainda uma outra questão, esta de teor eminentemente jurídico-conceitual, mas de 

consequências práticas devastadoras. 

  

Os nº 4 e 5 referem que os prazos para que aí se remetem são interrompidos sempre que se verifiquem 

as circunstâncias aí previstas. 

  

Os conceitos de interrupção e suspensão são juridicamente diversos, uma vez que a interrupção 

determina que, quando se retoma a contagem do prazo, esta seja feita retroactivamente desde o início, 

anulando consequentemente todo o prazo anteriormente decorrido até ao momento em que se verificou a 

interrupção. 

  

A suspensão determina que, retomada a contagem do prazo, a mesma se retome finda a suspensão, mas 

contando todo o período já decorrido até à verificação da mesma. 

  

A consequência de tal alteração é um inaceitável aumento dos prazos e, consequentemente, da situação 

de incerteza do trabalhador. 

  

Como já se viu, a nova classificação das empresas tem reflexos – diga-se na sua maioria negativos – ao 

longo do anteprojecto. 

Um dos casos em que tal sucede é nitidamente o do artº 381º, em que a dispensa de várias formalidades 

do procedimento disciplinar deixa de se verificar para as empresas com até 20 trabalhadores para se 

realizar nas empresas com até 50 trabalhadores. 

  

E não são quaisquer formalidades, senão veja-se:  

  

-          envio da comunicação da intenção de proceder ao despedimento e da nota de culpa às 

comissões de trabalhadores e, nos casos de representantes sindicais, às suas associações;  

  

-          resposta à nota de culpa;  

  

-          nomeação de instrutor pelo empregador para averiguar da defesa do trabalhador;  

  



-          apresentação do processo à comissão de trabalhadores e à associação sindical para 

emissão de parecer; 

  

-          formalidades e prazos relativos à própria decisão de despedimento. 

  

Se a retirada de algumas das referidas formalidades já se revelam delicadas na legislação em vigor, 

parece-nos absurdo que o mesmo suceda numa empresa com 50 trabalhadores. 

  

Mais, a ausência de tais formalidades e a consequente desprotecção do trabalhador passaria quase a 

constituir a regra (esta inversão é constante ao longo do anteprojecto) face ao muito superior número de 

trabalhadores abrangidos.  

  

   
DIVISÃO II – Despedimento colectivo  
  
  
Artºs 382º a 385º  
  

Ao longo dos anos, o despedimento colectivo tem sido objecto de progressivas revisões no sentido de se 

agilizar o regime jurídico e permitir o recurso ao que deve ser considerada a forma de despedimento para 

harmonização da empresa às necessidades do mercado, operando consequentemente a regulação deste.  

  

No entanto, as alterações agora propostas mais não fazem que reduzir prazos até um ponto em que os 

direitos dos trabalhadores, sobretudo a uma efectiva negociação (artº 383º) ou para a constituição de 

comissões representativas (artº 382º, nº 4), são postos em causa. 

  

No caso da consulta aos representantes será de ponderar se o critério genérico da consulta em tempo 

útil, imposto pela Directiva 98/59/CE, se pode ainda considerar satisfeito. 

  

Para finalizar, alertamos para o lapso de redacção do nº 2 do artº 384º, onde falta a referência às medidas 

de Segurança Social.  

  

  

DIVISÃO III – Despedimento por extinção do posto de trabalho 
  
  
Artºs 386º a 388º  
  



Uma nota que não podemos deixar de fazer torna a ser relativa à redução sistemática de prazos, 
sobretudo quando os mesmos se referem ao exercício de direitos pelos trabalhadores ou pelas estruturas 
que os representam. 
  
Na divisão em apreço, reduz-se para 10 dias o prazo para parecer da estrutura representativa dos 
trabalhadores, em caso de oposição ao despedimento, o qual nos parece curto. 
  
Uma omissão que não se entende é a da menção na decisão fundamentada de despedimento do 
trabalhador, ao montante, lugar e forma de cumprimento da compensação, uma vez que tal estabelecerá 
assim de forma inequívoca e certa a obrigação a cumprir pela entidade patronal. 
  
Uma nota final vai para o lapso da alínea b) do nº 1 do artº 388º, uma vez que onde se lê alíneas a) a d) 
do artº 386º se deve ler alíneas a) a d) do artº 368º.  
  

  
DIVISÃO IV – Despedimento por inadaptação  
  
  
Artºs 389º a 391º  
  
Esta divisão enferma de alguns dos vícios já apontados para outras disposições. 
  
Verificamos assim  
  
-          a omissão do caso especial dos representantes dos trabalhadores do âmbito do artº 389º (melhor 
ficaria aqui que no capítulo das relações colectivas de trabalho); 
  
-          a diminuição do prazo para emissão de parecer pelas estruturas representativas dos trabalhadores 
(artº 390º); 
  
-           e a omissão na decisão do empregador do montante, lugar e forma de cumprimento da 
compensação (artº 391º). 
  

Face aos comentários anteriormente realizados, não nos parece necessário aqui fundamentar tais notas. 

  

  
SUBSECÇÃO III – Ilicitude do despedimento  
  
  
Artºs 392º a 403º  
  

  

O comentário inicial vai para um princípio gravoso que é introduzido nesta subsecção, que é o da retirada 

da nulidade do procedimento como motivo de ilicitude do despedimento (artº 392º). 

  

Apenas nos apercebemos da real gravidade dessa retirada com a leitura do nº 2 do artº 399º, a qual não 

podemos deixar de classificar como uma aberração jurídica, incompreensível num Estado de Direito. 

  

Como pode um trabalhador ser prejudicado pela nulidade do procedimento e ser inclusivamente ser 

submetido duas vezes às consequências de um procedimento disciplinar baseado num mesmo facto? 

  



Como pode ter de recorrer duas vezes a um Tribunal para inclusivamente fazer valer, em sede de acção 

de impugnação da ilicitude do despedimento, o seu direito à reintegração? 

  

A norma tira qualquer sentido prático à decisão de reintegração face à reconhecida morosidade judicial, 

bem como viola um princípio básico, que é o renovação de um procedimento julgado nulo, o que equivale 

a instituir na prática o princípio do tratamento mais desfavorável do trabalhador. 

  

Causa-nos espanto que a ligação tão estreita que o legislador apresenta com outros ramos de direito – 

recordamos a remissão para as normas de direito civil e para os prazos prescricionais de direito penal - 

não seja evidente nesta situação concreta! 

  

Mais, espanta-nos - no artº 393º - que a omissão de diligências probatórias requeridas pelo trabalhador ou 

que a não audição dos trabalhadores nos processos simplificados de despedimentos (micro e pequenas 

empresas) não determinem a nulidade do procedimento, não se vislumbrando o motivo que a tal leva se 

não for o puro e simples favorecimento da posição do empregador. 

  

O artº 401º configura outro caso em que em que a regra quase se converte em excepção no universo 

empresarial português, uma vez que para a sua quase totalidade a reintegração dos trabalhadores em 

causa não seria assegurada. 

  

Outra nota que repetimos aqui é relativa ao montante da indemnização prevista no artº 402º, uma vez que 
nos parece que, e repetimos, se deve manter que o montante de referência se deve atribuir por cada ano 
ou fracção e não pelo cálculo proporcional relativamente a esta última. 
  
Temos de atender desde logo à realidade portuguesa, em que os valores das retribuições é já de si baixo, 
pelo que – mesmo com a regra em vigor - o trabalhador acaba por não ser devidamente compensado 
pela cessação do vínculo laboral. 
  

  

SECÇÃO V – Cessação por iniciativa do trabalhador  
  

  

SUBSECÇÃO I – Resolução  
  
  
Artºs 404º a 408º  
  

  

Relativamente à remissão do artº 404, nº 4 para o nº 2 do artº 360, remetemos para os comentários feitos 

na apreciação desta última disposição. 



  

O artº 406º suscita-nos idêntico comentário ao realizado na subsecção anterior concernente à forma de 

fixação dos montantes indemnizatórios. 

  

  

SUBSECÇÃO II – Denúncia  
  
  
Artºs 409º a 412º  
  

  

A diminuição de prazos em detrimento do trabalhador é novamente notória no que toca à presunção de 

abandono do local de trabalho do artº 412, nº 2. 

 


