
TITULO III – DIREITO COLECTIVO 
  
1. APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  
  
  
O anteprojecto é nesta parte extremamente desequilibrado, parecendo-nos que as opções tomadas são 
erróneas, ora alterando matérias num sentido em que as consequências práticas serão decerto nefastas, 
ora deixando intocáveis outras que, pela sua nítida desactualização, necessitavam de uma clara 
redifinição ou que, pelos processos em curso, depressa se encontrarão necessitadas de revisão. 
  
De entre as matérias abrangidas, destacamos:  
  

Estruturas sindicais e comissões de trabalhadores 
  
O anteprojecto praticamente não opera qualquer alteração à legislação sindical, a qual se encontra em 
vigor desde 1975 e, por esse motivo, carecida de revisão. 
  
Com efeito, e ao contrário do que sucede em quase todas as outras matérias, apenas retoma aqui 
formulações que, em última instância, põem em causa a organização e funcionamento dos sindicatos 
democráticos, tomando como base um modelo sindical ultrapassado no tempo e no lugar. 
  
Competindo à lei garantir um funcionamento democrático das organizações sindicais e patronais, os 
pseudo-critérios de garantia de eleições democráticas nos sindicatos, aplicados aos partidos políticos, 
levariam a que os órgãos dirigentes desses mesmos partidos, incluindo os dos partidos no poder, 
pudessem ser considerados antidemocraticamente eleitos.  
  
O regime das comissões de trabalhadores igualmente não sofreu alterações de fundo, à excepção da 
possibilidade aberta de contratar colectivamente. 
  
  

Conselhos de Empresa Europeus 
  
Encontrando-se em curso o processo de revisão da Directiva sobre esta matéria, a sua inclusão neste 
anteprojecto em termos de transposição da Directiva e regulamentos levanta a questão de – desde já e a 
curto prazo – se ter de proceder a uma revisão do Código, o que nos parece manifestamente desprovido 
de nexo lógico. 
  

  
Negociação Colectiva  

  
A caducidade dos instrumentos de regulamentação colectiva do trabalho contratos constitui a principal 
questão nesta matéria, fazendo perigar direitos adquiridos e valores como a própria segurança e 
estabilidade no emprego. 
  
Com efeito, não se revitalizando de facto a negociação colectiva e tendo em conta as alterações que se 
pretendem introduzir, a caducidade dos contratos apenas resultará na prática numa renovada estagnação 
da efectiva contratação colectiva. 
  
O processo negocial terminará sempre com o recurso à arbitragem obrigatória, transformada em regra e 
não excepção, atribuindo-se ainda nesta matéria um poder desmesurado ao Ministério do Trabalho e ao 
Secretário-Geral do CES. 
  
Outra questão fundamental é a atribuição do poder de negociação colectiva às Comissões de 
Trabalhadores, ignorando que a realidade destas é totalmente diferente da dos restantes Países 
Europeus em que as mesmas, na sua constituição e funcionamento, estão estreitamente ligadas aos 
Sindicatos.  
  
Estas, no futuro, particularmente nas PME’s poderiam dar origem a autênticos “sindicatos dos patrões”. 
Põe–se assim em causa a Constituição e as Convenções da OIT. 
  
Face ao exposto, a única conclusão possível é de que as soluções escolhidas se encaminham não no 
sentido de desbloquear, indo antes sim impedir no futuro o livre desenvolvimento da negociação colectiva. 
  

Greve  
  



A fixação de serviços mínimos pelo Governo em caso de não acordo de empregadores e trabalhadores é 
reintroduzida, situação injustificável pela declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, 
que pende sobre as normas a tal respeitantes. 
  
A não serem retiradas tais disposições, estar-se-á perante uma inaceitável limitação de um direito 
consagrado constitucionalmente, uma vez que não só não se incentiva a negociação colectiva na fixação 
dos serviços mínimos, como tais disposições levam o Governo a decidir sistematicamente em áreas em 
que é directamente interessado. 
  
A possibilidade de limitação do direito à greve como resultado de um instrumento de regulamentação 
colectiva do trabalho, não obstante tal limitação resultar da vontade de empregadores e trabalhadores, é 
também de constitucionalidade duvidosa, uma vez que estamos perante um direito que a Constituição e a 
própria lei definem como irrenunciável. 
  
Tal será tão mais gravoso se atendermos ao novo regime da contratação colectiva, com a retirada da 
exclusividade da capacidade para negociar às associações sindicais. 
  
2. APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE  
  
TITULO III – DIREITO COLECTIVO  
  
  
SUBTÍTULO I – Sujeitos  
  
CAPÍTULO I – Estruturas de representação dos trabalhadores  
  
SECÇÃO I – Princípios  
  
  
SUBSECÇÃO I – Disposições Gerais 
  
  
Artºs 413º a 415º  
  
A redacção do artº 413º evidencia uma opção do legislador que se traduz não só neste artigo, mas na 
própria sistematização do anteprojecto nesta matéria. 
  
Com efeito, desde logo, notamos uma hierarquização carente de lógica, em que nos deparamos com uma 
formal subalternização das Associações Sindicais às Comissões de Trabalhadores e aos Conselhos de 
Empresa Europeus, quando são aquelas que – quer pelo âmbito da sua actuação, quer pelo papel de 
maior relevo que na prática desempenham – deviam aparecer primeiramente reguladas no diploma. 
  
As Associações Sindicais têm o papel fundamental na defesa de todos os trabalhadores, o qual se 
encontra constitucionalmente consagrado, devendo por esse motivo ser tratadas em sede reguladora 
como a matéria nobre. 
  
O artº 414º levanta também uma questão que pode parecer algo excipiente, mas que pode na prática 
traduzir-se num cercear das efectivas autonomia e independência das estruturas sindicais. 
  
  
Com efeito, os empregadores não devem poder promover a constituição de estruturas de representação 
colectiva de trabalhadores não só por si ou através das suas associações, bem como por qualquer outra 
que não tenha natureza estritamente sindical. 
  
Podendo a redacção chegar a parecer algo pleonástica, consideramos porém que a actual redacção do 
artº 6º LS visa acautelar toda e qualquer situação que, directa ou indirectamente, possa fazer perigar uma 
real defesa dos representados, pelo que nos parece mais correcta do que a agora proposta. 
  
Quase idêntica questão levanta o artº 415º, com correspondência no actual artº 37º da LS, ao retirar-se da 
sua alínea b) a simples expressão das suas actividades sindicais. 
  
Com efeito, a intenção do legislador é tornar a disposição tão ampla quanto o necessário para prever e 
prevenir situações de prejuízo para o trabalhador envolvido em actividades sindicais, expressão que em si 
poderá englobar os direitos relativos à sua participação em estruturas de representação colectiva e 
mesmo a sua filiação, não ocorrendo porém necessariamente o inverso. 
  
  



SUBSECÇÃO II – Protecção especial dos representantes dos trabalhadores  
  
  
Artºs 416º a 419º  
  
Nesta subsecção duas notas não podem deixar de ser feitas, sendo a primeira delas concernente à 
excepção estabelecida no nº 1 do artº 419º para os casos de mudança total ou parcial de 
estabelecimento. 
  
Além de se fazer necessária a manutenção do conhecimento à direcção do sindicato que representa – 
factor primordial de protecção -, afigura-se-nos que, se nos casos em que a mudança é total a questão 
não se coloca, nas situações em que a mesma é somente parcial, devia ser assegurado aos 
trabalhadores a que se refere a disposição o direito a exercer a preferência na manutenção do local de 
trabalho, quando assim lhes pareça conveniente. 
  
A segunda nota refere-se à omissão do artº 24º, nº 1 LS onde se estabelece que o despedimento dos 
trabalhadores candidatos aos corpos gerentes das associações sindicais e dos que exerçam ou tenham 
exercido funções nos mesmos corpos gerente há menos de 5 anos se presume sem justa causa. 
  
Este artigo torna bem clara a especial protecção de que tais trabalhadores devem ser objecto, sendo a 
mesma ignorada no presente anteprojecto sem razão aparente. 
  
  
SECÇÃO II – Comissões de trabalhadores  
  
SUBSECÇÃO I – Constituição, estatutos e eleição das comissões e subcomissões de 
trabalhadores  
  
  
O anteprojecto parece-nos excessivamente regulamentar nesta matéria, afigurando-se-nos que o 
anteprojecto deverá caminhar no sentido de uma simplificação do articulado, mantendo princípios de 
natureza geral que assegurem sobretudo a democraticidade dos processos e deixando a regulamentação 
destes para sede posterior. 
  
  
Artºs 420º a 437º  
  
  
Os procedimentos relativos à constituição e eleição das comissões e subcomissões de trabalhadores 
foram objecto de algumas alterações, as quais podem contribuir para desvirtuar e dificultar a sua efectiva 
existência e exercício de funções. 
  
Com efeito, verificamos uma maior rigidez procedimental, que resulta da necessidade de garantias no 
processo mas também poderá ser resultado e necessidade derivante das suas acrescidas atribuições em 
matéria de negociação colectiva. 
  
Sendo tais atribuições de duvidosa constitucionalidade, podemos desde logo questionar a validade e o 
intuito das mesmas.  
  
Desde logo, o nº 3 do artº 422º - sem correspondência na lei actual – introduz um elemento de confusão, 
cuja finalidade não vislumbramos de todo, se for confrontado com o artº 436º (correspondente ao actual 
artº 13º LCmT), uma vez que distinguir o início de funções do início de actividade, com distintos 
momentos temporais, pode resultar num interessante exercício de pensamento, cuja utilidade prática é 
porém duvidosa. 
  
Conferindo-se um maior grau de certeza ao procedimento, o que nos parece meritório, parece-nos porém 
que um controlo judicial numa fase tão precoce poderá constituir um eventual desincentivo à constituição 
das comissões. 
  
O artº 424º atribui personalidade jurídica às Comissões de Trabalhadores, o que até ao momento não 
sucedia por desnecessidade face às competências que lhe eram atribuídas. 
  
A necessidade de tal atribuição aparece assim conectada com a nova competência para contratar 
colectivamente, devendo enquanto tal ser rejeitada.  
  
Um ponto que merece o nosso desacordo é o da reestruturação da composição das comissões de 
trabalhadores nas micro e pequenas empresas, a qual passa de 3 para 2 membros. 



  
Tal solução – ao contrário do aparente objectivo de outras – pode determinar em última instância um 
menor grau de garantia de isenção dos membros da própria comissão, uma vez que é sobretudo nas 
micro e pequenas empresas que se verifica uma maior proximidade – nem sempre benéfica – entre 
empregador e trabalhador. 
  
Nesse contexto, poderá nomeadamente inviabilizar-se a vinculação da comissão se atendermos à regra 
estabelecida no artº 425º, uma vez que poderia nunca alcançar-se a unanimidade necessária nesses 
casos. 
  
Algumas reservas levantam-nos as novas redacções dos nº 1, 2 e 3 do artº 430º, que foram alterados no 
sentido de se contemplarem no processo eleitoral não só os trabalhadores permanentes, mas também os 
a termo quer para efeitos de voto quer para efeitos de candidatura a cargos. 
  
O artº 2º LCmT estabelece que para tal efeito apenas os trabalhadores permanentes estão em condições 
de participar no processo eleitoral, sendo que o fundamento para tal sempre foi a maior vinculação à 
empresa e o maior conhecimento da realidade da mesma, factores que implicam estabilidade. 
  
Nesse sentido, e compreendendo-se a necessidade de estabelecer uma igualdade entre trabalhadores 
permanentes e não permanentes nesta matéria – imposta mesmo por normas comunitárias -, deverá 
contudo acautelar-se o factor vinculação à empresa, estabelecendo um período mínimo de contratação (6 
meses pelo menos), de forma a evitar eventuais manipulações do acto eleitoral. 
  
  
SUBSECÇÃO II – Constituição, estatutos e eleição das comissões coordenadoras  
  
  
Artºs 438º a 440º  
  
  
A subsecção em apreço merece somente um comentário relativamente à forma de deliberação para a 
adesão ou revogação da adesão de uma comissão de trabalhadores a uma comissão coordenadora, uma 
vez que os procedimentos não podem ser somente os do artº 430º, devendo os artigos seguintes (431º e 
432º) ser igualmente considerados. 
  
  
SUBSECÇÃO III – Direitos em geral  
  
  
Artºs 441º a 446º  
  
  
O nº 2 do artº 441º reporta à questão da constitucionalidade da capacidade das comissões de 
trabalhadores para a contratação colectiva, sobre a qual a UGT se pronunciou já a propósito do artº 2º do 
anteprojecto. Consideramos tal matéria totalmente inaceitável por pôr em causa o direito à negociação 
colectiva constitucionalmente reservado aos sindicatos e por permitir a criação de autênticos “sindicatos 
do patrão”, violando a legislação nacional e internacional (incluindo Convenções da Organização 
Internacional do Trabalho) que exigem total independência. 
  
Ainda no mesmo artigo, a alínea do nº 3 lança-nos alguma dúvida face ao equívoco de redacção, uma vez 
que o nº 1 não tem qualquer alínea f). 
  
Uma das principais problemáticas a apreciar nesta sede é a do crédito de horas, conforme o regulado no 
artº 443º. 
  
Com efeito, o articulado em causa opera uma redução acentuada e generalizada do crédito de horas dos 
membros das comissões (artº 443º), fazendo perigar o cabal exercício das competências que lhe estão 
acometidas. 
  
Uma nota final vai para o artº 446º, uma vez que ao seu nº 1 é retirado o controle judicial (conforme o artº 
37, nº 1 LCmT), que nos parece importante sobretudo no que concerne à responsabilidade disciplinar dos 
membros das comissões, uma vez que constitui um importante garante do exercício efectivo dos seus 
direitos.   
  
  
SUBSECÇÃO IV – Direito à informação  
  



  
Artºs 447º a 449º  
  
  
Da elencagem de matérias abrangidas pelo direito à informação é excluída a dos regulamentos internos, 
sem que para tal se vislumbre qualquer motivação válida, uma vez que do mesmo constam elementos 
fundamentais que regem a organização da empresa. 
  
  
 SUBSECÇÃO V – Direito ao exercício de controlo de gestão  
  
  
Artºs 450º a 453º  
  
Questionamos o desaparecimento da eleição de representante para o órgão de gestão nas empresas do 
sector empresarial do Estado. 
  
O artº 451º introduz a alternativa serviços públicos na alínea e) do nº 1, com a qual discordamos sob pena 
de tornar demasiado amplo o âmbito do artigo e excessivos os casos de isenção do controlo de gestão, 
pelo que se acha preferível a redacção em vigor. 
  
Uma alternativa possível seria uma redacção prevendo simplesmente que o controlo de gestão só não 
pode ser exercido nos casos em que constitua um impedimento à actividade. 
  
  
SUBSECÇÃO VI – Direito de intervir na reorganização das empresas  
  
  
Artºs 454º a 455º  
  
  
A presente subsecção enferma de uma incoerência em si, bem como de uma outra relativa ao próprio 
anteprojecto. 
  
Com efeito, o conceito de unidade produtiva tem sido sistematicamente suprimido ao longo de toda a 
codificação e substituído por outros, v.g. unidade económica, verificando-se o mesmo no artº 454º. 
  
No entanto, o artº 455º retoma esse mesmo conceito, incompatibilizando-se necessariamente com o 
artigo que o precede e com todo o anteprojecto. 
  
De referir é porém que o conceito de unidade produtiva faz todo o sentido entre estas disposições, uma 
vez que não faz sentido que o direito de informação não seja consagrado igualmente para as situações 
em que a reorganização da empresa seja parcial. 
  
  
SECÇÃO III – Conselhos de empresa europeus  
  
  
Artºs 456º a 488º  
  
A presente secção não regula de forma diferente a matéria em análise relativamente ao momento em que 
a Directiva 94/45/CE foi transposta para o ordenamento interno pela Lei nº 40/99. 
  
No entanto, e encontrando-se em curso o processo de revisão da Directiva nesta matéria, a sua inclusão 
neste anteprojecto levanta a questão de – desde já e a curto prazo – se ter de proceder a uma revisão do 
Código, o que nos parece manifestamente desprovido de nexo lógico. 
  
Um comentário mais específico urge porém fazer ao articulado proposto, a fim de esclarecer o conteúdo 
da alínea a) do nº 1 do artº 486º, uma vez que deve ficar explicitado que o crédito mensal de 40 horas aí 
referido se trata de um crédito de horas remuneradas. 
  
  
SECÇÃO IV – Associações sindicais  
  
SUBSECÇÃO I – Disposições preliminares  
  
  



Artºs 489º a 493º  
  
  
SUBSECÇÃO II – Organização sindical 
  
  
O anteprojecto parece-nos excessivamente regulamentar nesta matéria, quase criando uma suspeição de 
democraticidade relativamente às associações sindicais, sobretudo se realizarmos uma comparação com 
o regime das associações patronais, que até em número são bastante próximas das sindicais. 
  
Assim, afigura-se-nos que o anteprojecto deverá caminhar no sentido de uma simplificação do articulado, 
harmonizando o regime com o das associações patronais – sobretudo no que concerne à eleição de 
quadros intermédios -, reforçando-se sim as competências do Ministério Público quanto à fiscalização da 
democraticidade interna das associações. 
  
Mais, será necessário estabelecer critérios para a constituição de associações sindicais, uma vez que 
nem a regra do artº 8º, nº 2 LS foi transposta, nem se adoptou qualquer novo critério. 
  
Os requisitos da Lei Sindical não têm tido aplicação e parece-nos que a constituição de sindicatos tem 
sido quase casuisticamente e sem rigor decidida pelo Ministério do Trabalho. 
  
Deve ser assim estabelecido um critério, mais aberto do que o da lei em vigor, mas que dê garantias de 
independência das associações sindicais constituídas, particularmente face às entidades patronais.  
  
  
Artºs 494º a 505º  
  
Um comentário inicial vai para o nº2 do artº 494º, relativo às incompatibilidades de exercício de cargos em 
corpos directivos de associações sindicais. 
  
Com efeito, parece-nos que a total impossibilidade de quem exerce tais cargos fazer parte 
nomeadamente da direcção de um partido político será limitador da própria capacidade política do 
dirigente sindical. 
  
Nesse sentido, parece-nos que a referência à incompatibilidade com o exercício de cargos de direcção 
em partidos políticos e instituições religiosas deverá ser retirada, passando o artigo a fazer apenas a 
mencionar à incompatibilidade genérica quanto a associações relativamente às quais exista conflito de 
interesses, que nos parece suficiente salvaguarda. 
  
Uma nota vai para o nº 2 do artº 495º, que não encontra paralelo na lei actual, uma vez que de alguma 
forma se terá de esclarecer o que constitui ou não uma restrição inadmissível à liberdade de organização 
sindical. 
  
Os comentários feitos na generalidade sobre esta subsecção, nomeadamente quanto à sua rigidez e 
excessivo garantismo, encontram a sua expressão máxima no artº 500º, nomeadamente nas suas alíneas 
g) e h). 
  
Assim, a necessidade da publicação da convocação de eleições em jornais parece excessiva, devendo 
ser suficiente a simples prova de que as mesmas tiveram a devida publicidade e houve envio de 
comunicação nesse sentido aos associados. 
  
Contestamos ainda o conteúdo da alínea g), que deve ser substituída por uma norma de carácter mais 
genérico que faça apenas referência a procedimentos que ofereçam suficiente garantia de 
democraticidade, a qual será fiscalizada pelo Ministério Público.  
  
Parece-nos nomeadamente que a eleição não só em Assembleia Geral mas também em Congresso 
oferecem tal garantia suficiente. 
  
Nesse contexto, parece-nos que o presente Código poderia prever princípios mais gerais nesta matéria, 
relegando para uma fase posterior a regulamentação específica. 
  
  
SUBSECÇÃO III – Exercício da actividade sindical na empresa 
  
  
Artºs 506º a 516º  
  



  
O nº 1 do artº 508º denuncia de modo óbvio a postura do legislador na elaboração do anteprojecto. 
  
Com efeito, parece que os direitos do trabalhador desaparecem enquanto tal, mantendo aqueles as suas 
prorrogativas como meras possibilidades ou concessões, dadas ora pela lei ora pelo empregador. 
  
Daí que a redacção do referido artigo deva retomar a do nº 1 do artº 27º LS, onde se diz os trabalhadores 
têm direito a reunir-se(...).  
  
O artº 508º é igualmente omisso no que toca aos casos em que exista mais de uma comissão sindical na 
mesma empresa, possibilidade iniludível uma vez afastada a unicidade sindical, devendo fazer referência 
à repartição das 15 horas de reunião anuais pelas duas comissões. 
  
O anteprojecto tem reduzido prazos – sobretudo aqueles que aos trabalhadores concernem -, acelerado e 
aligeirado procedimentos sem qualquer critério definido ou justificação suficientemente razoável que não 
a própria arbitrariedade do legislador. 
  
Curioso é assim verificar que no nº 1 do artº 509º o aviso prévio para convocatória de reuniões passe de 
24 para 48 horas, revelando assim uma preocupação com as expectativas das entidades patronais que 
nem sempre tem correspondido a idêntica preocupação com as expectativas de trabalhadores e seus 
representantes. 
  
O critério de aviso prévio suficiente pode ser subjectivamente avaliado, mas estranho é que as 
ponderações sejam sempre realizadas em detrimento da protecção do mesmo lado. 
  
O artº 510º merece igualmente comentários, nomeadamente no que toca aos seus números 1 e 3. 
  
O nº 1 parece esquecer os casos em que haja impossibilidade de eleição dos delegados sindicais, 
devendo por isso passar-se a incluir uma excepção pela qual – nesses casos – tais delegados possam 
ser nomeados, o que constitui já aliás a prática já existente e que deve ser salvaguardada. 
  
Relativamente ao nº 3 e às comissões intersindicais, parece-nos que o artigo reflecte ainda a ideia de 
unicidade sindical, existente no momento de elaboração da Lei Sindical. 
  
Assim, deverá passar a reconhecer-se a cada Central Sindical o direito a constituir a sua comissão 
sindical, pelo que o artigo deveria referir-se às comissões sindicais das centrais sindicais e não a 
comissões intersindicais. 
  
Mais, devia explicitar-se que as comissões sindicais são compostas por delegados sindicais pertencentes 
à mesma Central ou pessoas aceites por esta, quer exista um ou mais sindicatos ou um ou mais 
estabelecimentos. 
  
Nesse contexto, os artigos 513º e 514º deveriam ser adaptados a esta realidade, devendo garantir-se 
instalações e locais de afixação próprios para cada comissão. 
  
Numa nota final, perece-nos importante que seja aqui consagrado o direito das associações sindicais se 
corresponderem com os trabalhadores na empresa, i.e. de fazer chegar informação a todos os 
trabalhadores e sobretudo aos seus associados, possibilidade tão mais importante se atendermos aos 
canais de comunicação abertos pelas novas tecnologias.  
  
  
SUBSECÇÃO IV – Membros da direcção das associações sindicais 
  
  
Artºs 517º a 518º  
  
O artº 518º parece-nos completamente despropositado neste contexto, uma vez que os fundamentos 
subjacentes à situação em apreço e à suspensão por impedimento prolongado são de facto 
substancialmente diferentes, não fazendo sentido que o dirigente sindical deixe de ser trabalhador apenas 
pelo facto de ter sido eleito pelos restantes para os representar. 
  
O regime da suspensão deve ser aqui liminarmente afastado, e contra ele nos manifestamos claramente, 
sendo imprescindível manter a todo o tempo o pagamento da retribuição por parte do empregador no que 
toca ao crédito de 4 dias remunerados a que o membro da direcção tem direito, sendo o restante 
assegurado pela associação sindical a que pertence. 
  
  



CAPÍTULO II – Associações de empregadores  
  
  
SECÇÃO I – Disposições preliminares  
  
Artºs 519º a 522º  
  
  
Esta secção não suscita comentários, uma vez que não se introduzem alterações significativas ao regime 
em vigor.  
  
  
SECÇÃO II – Constituição e organização  
  
  
Artºs 523º a 535º  
  
O regime de constituição e organização das associações patronais prima sobretudo pelo contraste face 
ao das associações sindicais, uma vez que os requisitos exigíveis são substancialmente menores, 
sobretudo no que concerne aos procedimentos internos, deixando uma maior discricionariedade, desde 
que se rejam por princípios democráticos. 
  
Aliás, as alterações pontuais agora introduzidas são no sentido de aligeirar ainda mais tais 
procedimentos, situação à qual nada temos a opor. 
  
Vejam-se os comentários realizados relativamente à área sindical, que achamos dever ser objecto de 
igual tratamento. 
  
Exemplo disso é a alteração do nº 2 do artº 525º, retirando-se requisitos de assinatura das actas da 
assembleia constituinte e do requerimento do registo das associações patronais, desaparecendo a 
necessidade de tais documentos serem assinados por um quarto das entidades patronais a abranger até 
um máximo de 20 assinaturas (artº 7º, nº 2 LAP). 
  
Semelhante procedimento foi adoptado para as uniões e federações, cuja exigência de assinatura é agora 
simplesmente omissa no anteprojecto.  
  
Outro exemplo é a retirada da exigência, mesmo não sendo taxativa, em virtude de aceitar excepções, de 
um número mínimo de directores (artº 10º, nº 1, c)), o que de alguma forma denuncia a intenção de uma 
maior abertura na organização interna das associações patronais. 
  
  
CAPÍTULO III – Participação na elaboração da legislação do trabalho  
  
  
Artºs 536º a 541º  
  
Um primeiro comentário vai para o artº 538º, o qual nos parece que deveria comtemplar expressamente a 
obrigatoriedade de envio da legislação às organizações de carácter confederal (de trabalhadores e 
empregadores) registadas no Ministério do Trabalho e com actividade reconhecida. 
  
Tal constituiria decerto um elemento precioso no desenvolvimento da actividade de tais confederações. 
  
As restantes questões são somente de pormenor e de mera técnica legislativa, uma vez que se opera 
quase na íntegra a passagem da Lei nº 16/79 de 26 de Maio, cujo regime se estendeu às associações 
patronais pela Lei nº 36/99 de 26 de Maio. 
  
Um primeiro comentário deve ir para a redacção das alíneas b) e d) do nº 1 do artº 538º, uma vez que – 
em virtude das competências específicas dos Governos no plano legislativo, na medida em que têm 
competências próprias e delegadas, com distintos procedimentos – parece justificar-se a manutenção da 
expressão emanar (do actual artº 4º, nº 1 da L 16/79), que deve substituir a agora introduzida aprovar. 
  
Outra nota não pode deixar de ir para o artº 539º, uma vez a redacção do seu nº 1 parece ser imperativa, 
para de seguida o nº 2 estabelecer uma excepção, pelo que parece mais adequado manter ou a redacção 
em vigor ou uma redacção que dê a entender que a única excepção é a do próprio artigo e não qualquer 
outra.  
  
Nesse sentido, sugerimos uma redacção semelhante a À excepção do disposto no número seguinte (...). 



  
  
SUBTÍTULO II – Instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho  
  
  
CAPÍTULO I – Princípios gerais  
  
SECÇÃO I – Regras comuns  
  
  
Artºs 542º a 545º  
  
A secção em apreço levanta sérias questões, como aliás toda a matéria dos instrumentos de 
regulamentação colectiva de trabalho, algumas das quais foram inclusivamente já afloradas. 
  
Tal é o caso do artº 542º, que estabelece o Princípio do tratamento mais favorável, que nos remete 
necessariamente para as dúvidas já expostas relativamente ao artº 4º. 
  
A redacção tal como está no anteprojecto é inaceitável e indesejável, estabelecendo um princípio que não 
é o é de facto, uma vez que simplesmente estabelece que o conteúdo mínimo de protecção apenas vale 
enquanto nada for dito em contrário, o que equivale no fundo a dizer que nada protege ou garante. 
  
A nova redacção entretanto apresentada pelo Governo aos parceiros, embora sem dúvida mais 
equilibrada, uma vez que esclarece uma das situações que deve ser contemplada – embora de forma 
errónea -, não deixa de suscitar alguns problemas. 
  
Em primeiro lugar, há que ter sempre presente a ideia que o instrumento de regulamentação colectiva do 
trabalho constitui um mínimo de protecção ao trabalhador e que, apesar de ser um meio de regular de 
forma estável as relações entre empregador e trabalhador, nunca deverá ser um impeditivo a que a 
relação individual de trabalho se estabeleça em termos mais favoráveis ao trabalhador. 
  
Ora tal não é o que resulta do artigo, ao permitir que as convenções estabeleçam regimes imperativos 
que não de simples mínimos. 
  
A ser assim, o desejável efeito pretendido da contratação colectiva, o da protecção mínima e não 
absoluta, é desde logo colocado em sério risco.  
  
Em segundo lugar, e apesar de abordar a questão da colocação do instrumento de regulamentação 
colectiva do trabalho face ao contrato individual de trabalho, não se resolve a do seu posicionamento face 
à lei. 
  
Com efeito, o entendimento deve ser que um instrumento de regulamentação colectiva do trabalho não 
pode incluir qualquer disposição que implique tratamento menos favorável para o trabalhador do que o 
estabelecido por lei (conforme o artº 6º, nº 1 c) da LRCT), isto é que a lei constitui também ela um mínimo 
de protecção e a base de negociação.  
  
Tal entendimento tem suscitado diversas dúvidas quanto à sua constitucionalidade, uma vez que o 
espaço deixado à negociação será sempre mais reduzido e a vontade das partes contratantes será mais 
tolhida, afigurando-se-nos porém pertinente a sua manutenção em virtude da própria estrutura do Direito 
do Trabalho, que se desenvolve (ou desenvolvia até aqui) em torno da protecção ao trabalhador. 
  
Não nos parece que uma mudança de tal regra constitua um real incentivo à contratação colectiva, 
sobretudo no âmbito de um anteprojecto que já de si estabelece condições substancialmente menos 
favoráveis para os trabalhadores que as actualmente existentes e que não deixa o espaço necessário a 
uma negociação em que possam ser estabelecidas reais contrapartidas. 
  
Face ao exposto, o artº 542º tal como está deve ser eliminado, devendo reintroduzir-se a redacção do artº 
6º LRCT. 
  
Uma incongruência que se detecta no artº 543º é que, sob pena de a não assinatura pelas partes não ter 
qualquer consequência e apesar de estar prevista a sua necessidade (artº 549º, nº 1), tal assinatura deve 
constar deste artigo. 
  
  
SECÇÃO II – Concorrência de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho  
  
  



Artºs 546º a 548º  
  
  
O artº 547º estabelece os critérios de prevalência os critérios de preferência dos instrumentos de 
regulamentação colectiva do trabalho negociais, o que nos reporta novamente para a nova figura dos 
acordos gerais de empresa, negociados por uma comissão de trabalhadores. 
  
A referência aos acordos gerais de empresa deve ser eliminada. 
  
Mais, o artº 547º, nº 1 d) parece-nos encontrar-se actualmente sem aplicabilidade, uma vez que o 
princípio da filiação (artº 562º) estabelece o âmbito soa trabalhadores abrangidos por um instrumento de 
regulamentação colectiva do trabalho.  
  
  
CAPÍTULO II – Convenção colectiva  
  
SECÇÃO I – Representação, objecto e conteúdo  
  
  
Artºs 549º a 552º  
  
  
O artº 551º (Comissões paritárias) retirou a possibilidade de presença de um representante do Ministério 
do Trabalho nos casos em que a interpretação ou integração das normas colectivas se torna extensível 
aos trabalhadores e empregadores objecto de um regulamento de extensão, o que nos parece dever 
manter-se em virtude do regulamento de extensão ser resultado de uma decisão administrativa e a 
decisão a tomar a tal regulamento se estender e uma vez que tal representante, apesar de não ter direito 
a voto, poderá sempre contribuir para uma decisão mais justa e equilibrada. 
  
O artº 552º é um dos em que são introduzidas alterações em função do novo regime de caducidade dos 
instrumentos de regulamentação colectiva do trabalho, assunto que abordaremos quando da análise do 
âmbito temporal das convenções, mas contra o qual desde já nos manifestamos. 
  
As alterações daí decorrentes devem ser eliminadas. 
  
  
 SECÇÃO II – Negociação  
  
  
Artºs 553º a 557º  
  
O anteprojecto tem a pretensão de tentar criar condições a uma revitalização da contratação colectiva, 
pelo que não entendemos o sentido da nova redacção introduzida no nº 2 do artº 554º. 
  
Com efeito, e em favor de uma negociação efectiva, as partes devem não só aceitar propostas, como em 
caso de recusa devem ter o ónus de apresentar de imediato contrapropostas, uma vez que uma mera 
recusa, mesmo que fundamentada, em pouco contribui de facto para o avanço da negociação. 
  
Assim, a redacção do artº 17º, nº 3 LRCT afigura-se-nos como mais adequada, mesmo tendo em vista a 
efectivação do princípio da boa fé negocial, o qual o anteprojecto refere mas para cuja violação não se 
vislumbram consequências de facto. 
  
Como tal, a redacção de tal artigo deve ser alterada em conformidade. 
  
  
SECÇÃO III – Ratificação dos acordos gerais de empresa  
  
  
Artº 558º  
  
Eliminar. 
  
  
SECÇÃO IV – Depósito  
  
  
Artºs 559º a 561º  



  
A fim de agilizar o processo administrativo, parece-nos manifestamente abusivo estabelecer a recusa do 
depósito com base na alínea g) do nº 1 do artº 560º. 
  
Estamos num âmbito em que a vontade das partes contratantes é o elemento fulcral, pelo que uma 
recusa por motivos de natureza meramente formal e administrativa não deve ser suficiente para resultar 
em detrimento das mesmas e dos trabalhadores abrangidos.  
  
Mais importante será nomeadamente a consideração dos aumentos percentuais das tabelas salariais 
resultantes da convenção, que pode constituir um elemento importante para a ponderação do facto da 
mesma ser ou não globalmente mais favorável que uma anterior convenção, e mesmo este factor foi 
retirado (artº 24º, nº 3, d) LRCT). 
  
  
SECÇÃO V – Âmbito pessoal  
  
  
Artºs 562º a 566º  
  
Assistimos nesta secção à introdução de diversas normas, motivada sobretudo por alteração das regras 
de vigência. 
  
O artº 564º parece ter lógica neste novo quadro, com o qual porém discordamos. 
  
O artº 565º deve ser eliminado. 
  
  
SECÇÃO VI – Âmbito temporal  
  
  
Artºs 567º a 572º  
  
  
O mecanismo introduzido pelos artigos 567º, 568º, 569º e 571º - caducidade dos instrumentos de 
regulamentação colectiva do trabalho -, combinado com o regime da arbitragem obrigatória (artº 580º), é 
totalmente inaceitável. 
  
A regra definida é que os contratos vigoram por um ano, renovados por igual período, podendo vigorar 
por um 3º ano se estiver a correr um processo de negociação. 
  
Entendemos que neste processo se engloba não só a negociação propriamente dita, mas ainda a 
mediação, a conciliação e as arbitragens voluntária e obrigatória. 
  
Consideramos inaceitável porque tais procedimentos, retomando uma velha reivindicação patronal, 
criariam vazios na negociação colectiva e poderiam eliminar o processo negocial propriamente dito, que 
seria substituída por uma arbitragem obrigatória transformada em regra e não em excepção.  
  
Por outro lado, tais mecanismos nada dizem sobre a questão central que aparentemente se procura 
resolver, que é a de haver conflito entre contratos, entendido este como o facto de um mesmo grupo de 
trabalhadores estar abrangido por vários contratos.  
  
Para a UGT, o que está em causa é que uma convenção só deve caducar quando substituída por outra. 
  
  
SECÇÃO VII – Cumprimento  
  
  
Artºs 573º a 574º  
  
  
O artº 573º reporta às circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar a avaliação da 
boa fé na execução da convenção (nº 2), ignorando-se porém agora – mesmo que a título exemplificativo 
– quais as circunstâncias que podem e devem fundamentar as suas propostas e contrapropostas, uma 
vez que o texto do artº 18º, nº 1 LRCT não encontra paralelo no anteprojecto. 
  
O regime de responsabilidade previsto no artº 574º deveria estabelecer a presunção de que a mora que 
se prolongue por um período mínimo de tempo é culposa. 



  
  
CAPÍTULO III – Acordo de adesão  
  
Artº 575º  
  
A figura da adesão parcial parece-nos de afastar, não só porque é em regra contrária à própria ideia de 
adesão, bem como pelo próprio equilíbrio subjacente ao próprio instrumento de regulamentação colectiva 
do trabalho, resultado da negociação das partes, o qual resultaria assim desvirtuado. 
  
  
CAPÍTULO IV – Arbitragem  
  
SECÇÃO I – Arbitragem voluntária  
  
  
Artºs 576º a 578º  
  
  
O artº 577º é omisso no que concerne aos critérios de selecção de árbitros (artº 34º, nº 3), o que nos 
parece fazer perigar a desejável isenção da aplicabilidade deste regime, pelo que deveria vir 
expressamente previsto. 
  
Para mais, parece-nos pertinente que a obtenção da informação necessária (nº 2 do artº 577º) deve poder 
continuar a ser solicitada a qualquer departamento do Estado, desde que tal se revele pertinente, o que 
permite uma maior celeridade no acesso à mesma. 
  
  
SECÇÃO I – Arbitragem obrigatória  
  
  
Artºs 579º a 582º  
  
  
A UGT sempre se manifestou defendendo inequivocamente o mecanismo da arbitragem obrigatória como 
a ultima ratio para garantir os efectivos resultados da contratação colectiva. 
  
No entanto, a mesma deve surgir como a excepção, uma vez esgotados os mecanismos que permitam o 
acordo entre as partes, e não como regra. 
  
A arbitragem obrigatória passará com este anteprojecto - o novo regime de caducidade e a ausência de 
reais medidas incentivadoras da negociação assim determinam – a constituir a regra para a obtenção de 
resultados, o que nos fará ter um regime que – contrariando a própria lógica da negociação colectiva e 
mesmo as disposições convencionais da Organização Internacional do Trabalho – será em última 
instância determinado pela intervenção do Ministério do Trabalho, em detrimento da vontade das partes. 
  
Ao vazio criado pela ausência de contratação, apenas o Governo se substituirá, situação inaceitável, uma 
vez que a regra deve ser a negociação, que o próprio Estado se deve comprometer a promover. 
  
Para mais, assinala-se o desconhecimento do processo de escolha de árbitros, relembrando que a 
garantia da sua independência implica repor a sua escolha por acordo tripartido em sede de CPCS (de 
acordo com lista pré-existente).  
  
Recusamos assim o o papel basilar que incompreensivelmente é atribuído ao Secretário-Geral do 
Conselho Económico e Social nesta matéria.  
  
Em termos procedimentais, o diploma deixa por resolver uma questão. Quando para uma mesma 
empresa, conjunto de empresas ou sector vários sindicatos recorram à arbitragem como se articulam 
entre si os vários processos? 
  
Uma nota final deve ir para salientar que algumas das questões referidas carecem de regulamentação, 
quer em termos de funcionamento quer em termos de assunção de custo.  
  
  
CAPÍTULO V – Regulamento de extensão  
  
  



Artºs 583º a 586º  
  
  
A omissão da audição das associações sindicais e patronais interessadas no âmbito dos regulamentos de 
extensão (conforme sucede no nº 1 do artº 29º LRCT) parece-nos grave, uma vez que – mesmo não 
sendo vinculativa –constituiu indubitavelmente um elemento importante de ponderação. 
  
  
CAPÍTULO VI – Regulamento de condições mínimas  
  
  
Artºs 587º a 590º  
  
  
Nada a comentar. 
  
  
CAPÍTULO VII – Disposições comuns  
  
  
Artºs 591º  
  
Parece-nos que seria importante neste capítulo a fixação de presunção da data de entrada em vigor das 
convenções. 
  
  
SUBTÍTULO III – Conflitos colectivos  
  
CAPÍTULO I – Resolução de conflitos colectivos  
  
  
Um nota prévia relativa a este capítulo, que não é alterado na sua substância, consiste na não 
dignificação de que os mecanismos aqui descritos têm sido objecto pelo papel pouco activo e empenhado 
que os serviços ministeriais têm desenvolvido em sede de mediação e conciliação, onde – aqui sim – 
conhecem aquela que deve ser a sua função mais nobre, a de lograr que as partes cheguem a acordo. 
  
Nesse sentido, em termos de princípios genéricos como em disposições específicas, urge a necessidade 
– senão aqui, então em sede regulamentar ou em decisões administrativas – de esclarecer e incentivar a 
actividade de tais serviços que, sem se substituírem à vontade das partes, podem contribuir para a 
produção de resultados. 
  
  
SECÇÃO I – Princípio geral  
  
Artº 592º  
  
Um comentário genérico que se pode fazer a este princípio é o da sua inexiquibilidade prática se não 
forem estabelecidos critérios específicos de aferição e a estipulação de consequências para quem o viole.  
  
  
SECÇÃO II – Conciliação  
  
  
Artºs 593º a 596º  
  
  
A redacção do artº 593º (assim como o artº 597º, nº 1, relativo à mediação) deveria contemplar 
expressamente que os conflitos relativos à integração e interpretação de cláusulas convencionais pode 
ser feita mediante recurso à conciliação.  
  
Tal deverá ser feito aqui até com mais propriedade do que no regime de arbitragem, uma vez que 
estamos ainda no “reinado” da vontade das partes. 
  
A nota prévia a este capítulo torna-se patente na redacção do nº 2 do artº 594º, do qual se retirou a 
menção expressa à possibilidade da formulação de propostas para a resolução do diferendo por parte dos 
serviços ministeriais. 
  



Com efeito, tais propostas não deverão ser omitidas, mas antes incentivadas   – e isto apesar de 
estarmos em fase de simples conciliação – de modo a que se logre um efectivo acordo das partes, i.e. os 
serviços devem assumir um papel mais activo de modo a prevenir a necessidade dos processos arbitrais. 
  
O artº 595º (assim como o artº 599º) estabelece no seu nº 2 que as partes são obrigadas a comparecer às 
reuniões. Bastará uma única ausência para que seja considerada uma contra-ordenação grave (conforme 
o artº 685º)? Não deveriam ser estabelecidos mecanismos que permitissem a justificação da ausência e 
afastar uma presunção implícita de má fé? 
  
  
SECÇÃO III – Mediação  
  
  
Artºs 597º a 599º  
  
A solução de substituir o mediador escolhido pelas partes pela mediação realizada pelos serviços do 
Ministério parece-nos razoável, em virtude da necessidade de garantir resultados efectivos e a real 
possibilidade de mediação, que poderiam ser perigadas pela inexistência de acordo na escolha do 
mediador. 
  
Mais, esta solução traduz já o que se passa na prática, salientando-se porém novamente a necessidade 
dos serviços de mediação assumirem um papel mais interventivo do que o que até aqui têm 
desempenhado.  
  
  
CAPÍTULO II – Greve 
  
  
Artºs 600º a 615º  
  
  
Uma das principais questões que o regime legal da greve suscita é a da definição do que são 
efectivamente os serviços mínimos a assegurar nos termos do artº 607º. 
  
O critério para tal aferição sempre foi o da existência de necessidades sociais impreteríveis, ao qual agora 
se vem agora cumular o de serviços essenciais, na nova alínea g) do nº 2 do referido artigo. 
  
Desconhecendo-se qual o exacto sentido e alcance de tal expressão, parece-        -nos que se configura 
uma ampliação exagerada do que pode integrar um serviço mínimo. 
  
Já a redacção proposta do artº 608º enferma de inconstitucionalidade, uma vez que o seu conteúdo é em 
tudo semelhante ao do artº 8º nº 4 a 9 (redacção introduzida pela Lei 30/92 de 20 de Outubro), a qual foi 
declarada com força obrigatória geral, conforme acórdão publicado no D.R., I Série A de 16-10-96, por 
força de violação do nº 2 do artº 171º CRP. 
  
Tendo sido declarada tal insconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Administrativo esclareceu – em 
acórdão pleno datado de 26 de Novembro de 1997 – que os Ministros do Trabalho e do sector de 
actividade em causa carecem de poderes para, por via autoritária, fixarem os serviços mínimos a prestar 
pelos trabalhadores durante a greve. 
  
Com efeito, e a não ser assim, estaríamos perante uma insustentável limitação do direito à greve, que 
permitiria ao Governo fixar discricionariamente os serviços mínimos, ao ponto dos mesmos se poderem 
configurar como a fixação efectiva de serviços máximos. 
  
Nesse contexto, e a fim de obstar a tal efeito, a UGT considera que na fixação de serviços mínimos deve 
ser dada a primazia à negociação colectiva, domínio em que se poderá realizar a concreta ponderação 
entre a vontade das partes e os motivos de ordem pública subjacentes. 
  
Quando porém não exista tal acordo, o poder unilateral de fixação deve ser atribuído a uma entidade 
autónoma, com independência política, de modo a assegurar a sua real isenção, a qual poderia ser 
acrescidamente assegurada mediante um adequado controlo judicial das decisões. 
  
O artº 609º estabelece que os trabalhadores obrigados à prestação de serviços mínimos têm direito à 
retribuição, parecendo-nos que somente por lapso se podem excluir todas as restantes prestações, de 
natureza retributiva ou não (relembramos o subsídio de refeição) que pressuponham a prestação efectiva 
de trabalho. 
  



A possibilidade de limitação do direito à greve como resultado de um instrumento de regulamentação 
colectiva do trabalho (artº 609º), e não obstante tal limitação resultar da vontade de empregadores e 
trabalhadores, é de constitucionalidade duvidosa, uma vez que estamos perante um direito que a 
Constituição e a própria lei definem como irrenunciável. 
  
O artº 610º deve prever somente a determinação da requisição ou mobilização pelo Governo, não 
fazendo sentido – uma vez que existe uma consequência própria para o caso de incumprimento da 
obrigação de prestçaõ de serviços mínimos – remeter para consequências fora do âmbito do Direito do 
Trabalho. 
  
  
TÍTULO IV – Violação das leis de trabalho  
  
SECÇÃO I – Disposição Comum  
  
  
Artº 616º  
  
Nada a comentar. 
  
  
SECÇÃO II – Crimes  
  
  
Artºs 617º a 619º  
  
Os artigos em análise limitam-se a reproduzir os correspondentes na LCT, Lei da Greve e Lei Sindical, 
pelo que não suscitam comentários. 
  
  
CAPÍTULO II – Contra-ordenações laborais  
  
SECÇÃO I – Regime Geral  
  
  
SUBSECÇÃO I – Disposições comuns  
  
  
Artºs 620º a 634º  
  
Uma primeira questão a resolver nesta matéria é a da aplicação das coimas, relativamente à qual tem 
havido uma divergência, sobretudo quanto à sua aplicação por acto ou por trabalhador. 
  
A UGT sempre defendeu que a aplicação deve ser feita por trabalhador, uma vez que relativamente a 
cada um existe objectivamente uma infracção diferente. 
  
Não se compreende nem aceita que a sanção aplicada seja idêntica caso a violação se verifique 
relativamente a um ou cem trabalhadores. 
  
Não tem sido este o entendimento dos Tribunais, devendo o anteprojecto esclarecer esta questão. 
  
Um segundo comentário nesta matéria não pode deixar de ir para o necessário combate às práticas 
criminosas, no qual se deve adoptar o maior rigor possível, sob pena de fazer perigar o próprio Estado de 
Direito. 
  
Para tal, é necessário criar mecanismos que permitam uma efectiva fiscalização do cumprimento da 
legislação. 
  
A título exemplificativo, podemos referir especificamente a introdução da obrigatoriedade dos donos de 
obra identificarem todas as entidades presentes numa mesma obra ou estaleiro, de modo a permitir uma 
efectiva responsabilização dos infractores. 
  
Com efeito, e não obstante a manutenção de normas específicas relativas aos sujeitos da infracção, 
estabelecendo responsabilidade solidária em casos específicos, pensamos que o regime devia neste 
aspecto ir mais longe do que o actual. 
  



No contexto laboral actual, não são raros os casos em que as cadeias de contratação e subcontratação 
são anormalmente longas e em que os subcontratados exercem irregularmente a sua actividade, 
dificultando consequentemente o apuramento de responsabilidades e o efectivo ressarcimento dos 
lesados. 
  
A introdução do regime das subempreitadas é fundamental, sendo que a simples transposição da 
Directiva pode revelar-se insuficiente porque demasiado específica, devendo o Código conter regras de 
aplicação geral nesta matéria. 
  
Nesse sentido, e conforme defendemos já noutras ocasiões, uma inovação importante poderia ser a 
introdução de um regime geral de responsabilidade solidária de toda a cadeia de empregadores - em 
muito semelhante ao já existente no regime específico das infracções no âmbito da legislação que regula 
a entrada, a saída e permanência de estrangeiros -, pelo que o artº 623º deveria ser reformulado nesse 
sentido. 
  
Outra ideia que deve ser considerada é a da dificuldade real de fiscalização que as entidades 
competentes vivenciam relativamente a certas práticas, v.g. isenções de horário. 
  
Tais dificuldades apenas são acrescidas com a introdução dos novos regimes de adaptabilidade, 
tornando-se indispensáveis mecanismos eficazes de controlo de horários, uma vez que é à relação com 
estes que se deve aqui atender. 
  
É de não esquecer que Portugal tem o segundo horário de trabalho mais longo da Europa. 
  
Um bom exemplo das dificuldades acima referidas é o caso das mulheres que têm um duplo emprego a 
tempo inteiro. 
  
Constatando ter ocorrido um agravamento das coimas a aplicar, conforme resulta do artº 626º, encaramos 
porém com alguma cautela a redacção do mesmo, em virtude da redefinição do conceito de micro, 
pequena, média e grande empresa, que têm um alcance diferente do actual artº 9º da Lei nº 116/99 de 4 
de Agosto.  
  
Afigura-se-nos que a reintrodução da ponderação do volume de negócios para este efeito específico 
poderá ser uma solução que se reveste de uma maior equidade. 
  
O artº 627º parece querer reportar-se aos casos em que os empregadores sejam pessoas individuais, 
resultando porém algo equívoca a redacção apresentada, pelo que nos parece necessária a sua 
clarificação. 
  
Não podemos deixar ainda de questionar o porquê da retirada da referência aos conselhos de empresa 
europeus do elencagem exemplificativa constante do artº 628º, sobretudo em virtude de se tratar de uma 
matéria ainda recente no nosso ordenamento. 
  
No entanto, recordamos aqui que tal comentário apenas é válido se se mantiver tal matéria nesta 
codificação, uma vez que a mesma – como já referimos – poderia ter de ser objecto de alterações a curto 
prazo, visto que a respectiva Directiva se encontra em processo de revisão. 
  
  
SUBSECÇÃO II – Procedimento  
  
  
Artºs 635º a 645º  
  
A presente secção, não tendo operado alterações de fundo ao regime da Lei nº 116/99, merece 
comentários sobretudo e natureza formal. 
  
Assim, e não obstante se compreender – por uma questão de sistematização - a constante referência 
genérica aos serviços competentes do Ministério responsável pela área laboral, técnica utilizada ao longo 
de todo o anteprojecto, parece-nos que esta é uma das sedes em que tal pode causar dificuldades no 
entendimento da legislação e mesmo conflitos com normativos internacionais. 
  
A mesma expressão é utilizada para substituir quer referências ao IDICT quer à IGT, parecendo-nos que - 
em virtude das convenções da Organização Internacional do Trabalho sobre esta matéria – se devem 
manter as referências à IGT, cuja designação se encontra internacionalmente consagrada e protegida.  
  
Alertamos ainda para dois lapsos de redacção: 
  



                - artº 637º, nº 1 – onde se lê (...) para a administração do trabalho ou para a  , o inspector do 
trabalho (...) deve ler-se (...) para a administração do trabalho ou para a Segurança Social, o inspector do 
trabalho (...); 
  
                - artº 643º - onde se lê O disposto nos artigos três anteriores (...) deve ler-se O disposto nos três 
artigos anteriores (...). 
  
  
SECÇÃO II – Contra-ordenações em especial  
  
  
Artºs 646º a 687º  
  
Tendo-se aparentemente operado somente uma adaptação dos textos contra -ordenacionais em vigor à 
diferente sistematização do anteprojecto, não se nos oferecem comentários adicionais sobre esta secção. 
 


