
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 
  

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO À PROPOSTA DE LEI 29/IX 
  

I -  PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO AO PROJECTO 
DECRETO-LEI PREAMBULAR 

  
Artigo 6º 
(…) 
Ao trabalhador de pessoa colectiva pública que não seja funcionário ou agente da Administração Pública 
não se aplica o disposto no Código do Trabalho, mas a legislação relativa aos agentes e funcionários da 
Administração Pública, sem prejuízo da aplicação de regime mais favorável. 
  
Artigo 10.º 
(…) 
Eliminar 
  
Artigo 11.º 
(…) 
1 – (…). 
2 - Eliminar 
  
Artigo 13º 
(…) 
Eliminar 
  
Artigo 14º 
(…) 
Eliminar 
  
Artigo 15º 
(…) 
Eliminar 
  
Artigo 16º 
(Celebração de contratos de prestação de serviços com menores) 
  
Artigo 17º 
(…) 
Eliminar 
  
Artigo 21º 
(…) 
1 - Com a entrada em vigor do Código do Trabalho, são revogados, em tudo o que esteja em contradição 
com as novas normas, os diplomas legais respeitantes às matérias nele reguladas, designadamente os 
seguintes diplomas: 
a) (…); 
b) (…); 
c) (…); 
d) (…); 



e) (…); 
f) (…); 
g) (…); 
h) (…); 
i) (…); 
j) (…); 
l) (…); 
m) (…); 
n) (…); 
o) (…); 
p) (…); 
q) (…); 
r) (…); 
s) (…); 
t) (…); 
u) (…); 
v) (…); 
x) (…); 
z) (…); 
aa) (…); 
ab) (…); 
2 – Com a entrada em vigor das normas regulamentares são revogadas todas as disposições dos 
seguintes diplomas que estejam em contradição com essas normas: 
a) (…); 
b) (…); 
c) (…); 
d) (…); 
e) (…); 
f) (…); 
g) (…); 
h) (…); 
i) (…); 
j) (…); 
l) (…); 
m) (…); 
n) (…); 
o) (…); 
p) (…); 
q) (…); 
r) (…); 
s) (…); 
t) (…). 
  
  



  
II - PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO AO PROJECTO DO 

“CÓDIGO DE TRABALHO” 
  
Livro I 
(…) 
  
Título I 
(…) 
  
Artigo 3º 
(…) 
Os instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho não negociais só podem ser emitidos na falta 
de instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho negociais. 
  
Artigo 4º 
(…) 
1 - As fontes de direito superiores prevalecem sobre fontes inferiores, salvo na parte em que estas, sem 
oposição daquelas, estabelecem tratamento mais favorável para o trabalhador. 
2 - Quando numa disposição deste diploma se declarar que a mesma pode ser afastada por convenção 
colectiva de trabalho, entende-se que o não pode ser por cláusula de contrato individual. 
  
Artigo 6º 
(…) 
1 – (…). 
2 – (…). 
3 – (…). 
4 – (…). 
5 – (…). 
6 – (…). 
7 – A escolha pelas partes da lei aplicável ao contrato de trabalho não afasta a aplicação do presente 
código em tudo o que for mais favorável ao trabalhador. 
  
Artigo 10º 
(...) 
Contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua 
actividade intelectual ou manual a outra pessoa, sob a autoridade e direcção desta. 
  
Artigo 11º 
(…) 
1 – Anterior corpo do artigo. 
2 - Consideram-se contratos de trabalho com regime especial: 
a) O contrato de trabalho do pessoal da marinha de comércio; 
b) O contrato de serviço doméstico; 
c) O contrato de trabalho portuário; 
d) O contrato de trabalho a bordo das embarcações de pesca; 
e) O contrato de trabalho do praticante desportivo; 
f) Qualquer outro contrato como tal reconhecido por lei. 
  
Secção II 
(…) 



Subsecção II 
Direitos à reserva de intimidade, dados pessoais e informação 
  
Artigo 14º 
(…) 
Eliminar 
  
Artigo 16º 
(…) 
1 – O empregador não pode exigir ao candidato a emprego ou ao trabalhador que preste informações 
relativas à sua vida privada, à sua saúde ou estado de gravidez. 
2 – Estando em causa a segurança ou a saúde do trabalhador, no desempenho das suas funções, o 
empregador tem o dever de o informar de tais situações e poderá solicitar através de documento escrito e 
devidamente fundamentado os dados previstos no n.º anterior, excepto relativamente ao estado de 
gravidez. 
3 – (…). 
4 – (…). 
Artigo 17º 
(…) 
1 – Anterior corpo do artigo. 
2 – Entre outras, o assédio constitui uma forma de violação da integridade física e moral. 
3 – Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se por assédio todo o comportamento por parte 
de quem abusando de uma relação de dependência hierárquica, económica ou de trabalho constranger 
outra pessoa a um comportamento indesejado. 
4 – Anterior n.º 3 do artigo 23º. 
  
Artigo 18º 
(…) 
1 – Para além das situações previstas na legislação relativa a segurança, higiene e saúde no trabalho o 
empregador não pode, para efeitos de admissão ou permanência no emprego, exigir ao candidato a 
emprego ou ao trabalhador realização ou apresentação de testes ou exames médicos, de qualquer 
natureza, para comprovação das condições físicas ou psíquicas. 
2 - Estando em causa a segurança ou a saúde do trabalhador no desempenho das suas funções, ou 
razões de saúde pública, o empregador tem o dever de o informar de tais situações e poderá solicitar 
através de documento escrito e devidamente fundamentado a realização de testes ou exames médicos. 
3 – Anterior n.º 2. 
4 – Anterior n.º 3. 
5 – O trabalhador tem direito à contestação e contraprova dos resultados dos exames e testes médicos. 
  
Divisão I 
Igualdade 
  
Artigo 20º-A 
(Princípios gerais) 
O Código de Trabalho é um instrumento para a promoção da igualdade no acesso ao emprego e no 
trabalho, quer através da adopção de medidas consonantes com esse objectivo, de modo transversal ao 
longo de todo o diploma, quer através da definição de medidas especiais de combate ou proibição da 
discriminação. 
  
Artigo 21º 
(Direito à igualdade no acesso ao emprego e no trabalho) 
1 - (…) 
2 - O Estado deverá promover a igualdade no acesso ao emprego e no trabalho. 



3 - Nenhum trabalhador ou candidato a emprego pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado 
de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, orientação sexual, 
estado civil, situação familiar, património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença 
crónica, nacionalidade, origem étnica, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical. 
  
Artigo 21º-A 
(Carreira profissional) 
1 - Todos os trabalhadores têm direito ao pleno desenvolvimento da respectiva carreira profissional. 
2 - O direito reconhecido no número anterior estende-se ao preenchimento de lugares de chefia, aos mais 
altos níveis hierárquicos da carreira e à mudança de carreira profissional. 
  
Artigo 21º-B 
(Instrumentos de regulamentação colectiva) 
Os instrumentos de regulamentação colectiva devem incluir disposições de visem a efectiva aplicação da 
legislação no que concerne ao direito à igualdade no acesso ao emprego e no trabalho. 
  
Divisão I-A 
Discriminação 
  
Artigo 22º 
(…) 
1 - O empregador não pode praticar qualquer discriminação, directa ou indirecta, baseada na 
ascendência, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, património genético, capacidade de 
trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica, religião, convicções políticas 
ou ideológicas e filiação sindical. 
2 – Cabe a quem alegar a discriminação fundamentá-la, cabendo ao empregador o ónus da prova que os 
factos e circunstâncias alegados não constituem discriminação. 
3 - É proibido despedir, aplicar sanções ou prejudicar por qualquer outro meio o trabalhador, por motivo 
de exercício de direito ou de acção judicial contra prática discriminatória. 
4 - Até prova em contrário, presume-se abusiva a aplicação de qualquer sanção, até um ano após a data 
do exercício de direito ou de acção judicial contra prática discriminatória. 
5 - A violação do disposto no número 3 do presente artigo confere ao trabalhador direito a indemnização, 
nos termos gerais de direito, que acrescerá a quaisquer outras previstas na lei. 
  
Artigo 22º-A 
(Definições) 
1 - Por discriminação entende-se qualquer distinção, restrição ou preferência baseada em qualquer razão 
enunciada no número 1 do artigo 22º que, directa ou indirectamente, tenha por objectivo ou produza como 
resultado a anulação ou restrição do reconhecimento, fruição ou exercício, em condições de igualdade, de 
direitos assegurados pela legislação do trabalho, nomeadamente: 
a) na oferta de emprego, no acesso ao emprego, na recusa de emprego e no desenvolvimento de uma 
carreira profissional, seja qual for o ramo de actividade; 
b) em qualquer aspecto da relação laboral, incluindo a cessação do contrato e a remuneração; 
c) no acesso a todos os tipos e a todos os níveis de orientação profissional e formação profissional, 
incluindo a formação profissional avançada, reconversão profissional e a aquisição de experiência prática; 
d) na progressão e desenvolvimento da carreira profissional. 
2 - Considera-se ainda discriminação a produção ou difusão de anúncios de ofertas de emprego, ou 
outras formas de publicidade ligada à pré-selecção ou ao recrutamento que contenham qualquer 
especificação ou preferência baseada em qualquer razão enunciada no número 1 do artigo 22º. 
3 - Verifica-se discriminação indirecta sempre que uma medida, um critério ou uma prática aparentemente 
neutra prejudiquem de modo desproporcionado um indivíduo, baseada em qualquer razão enunciada no 
número 1 do artigo 22º. 
  
Artigo 23º 
(…) 



Eliminar 
  
Artigo 24º 
(Medidas de discriminação positiva) 
Não são consideradas discriminatórias as medidas de natureza legislativa, regulamentar ou 
administrativa, que se dirijam a determinados sectores da população, grupos alvo específicos ou grupos 
desfavorecidos, com o objectivo de corrigir uma desigualdade de facto ou de garantir o exercício de 
direitos em condições de igualdade. 
  
Divisão II 
Discriminação em razão do sexo 
  
Artigo 27º 
(Condições de trabalho) 
1 - (…). 
2 – Eliminar. 
3 – passa a n.º 2. 
  
Artigo 28º 
(Nulidade de disposições discriminatórias)  
São nulas todas as disposições discriminatórias, em matéria de acesso a qualquer emprego, profissão ou 
categorias profissionais, ou em matéria de remunerações contidas designadamente em lei, em 
regulamentação ou em instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho. 
  
Artigo 30º 
(Indiciação da discriminação e obrigatoriedade de registos) 
1 – É indiciadora de prática discriminatória, nomeadamente, a desproporção considerável entre a taxa de 
trabalhadores de um dos sexos ao serviço do empregador e a taxa de trabalhadores do mesmo sexo 
existente no respectivo ramo de actividade. 
2 - Todas as entidades públicas e privadas deverão manter durante cinco anos registos de todos os 
recrutamentos feitos, donde constem, por sexos, nomeadamente os seguintes elementos: 
a) Convites endereçados para preenchimento de lugares; 
b) Anúncios publicados de ofertas de emprego; 
c) Número de candidaturas apresentadas para apreciação curricular; 
d) Número de candidatos presentes nas entrevistas de pré-selecção; 
e) Número de candidatos aguardando ingresso; 
f) Resultados dos testes ou provas de admissão ou selecção; 
g) Balanços sociais, quando obrigatórios nos termos da lei, relativos a dados que permitam analisar a 
existência de eventual discriminação de um dos sexos no trabalho e no emprego. 
  
Artigo 31º 
(Acesso à documentação) 
O juiz poderá ordenar, oficiosamente, a junção aos autos de toda a documentação necessária ao 
julgamento em causa, nomeadamente dos elementos referidos no artigo anterior e quaisquer dados 
estatísticos ou outros que julgue relevantes. 
Artigo 31º A 
(Legislação complementar) 
  
anterior artigo 31.º 
Artigo 31º A 
(Legislação complementar) 
  



anterior artigo 31.º 
  
Subsecção IV 
(…) 
  
Artigo 32º-A 
(Igualdade dos pais) 
1 – São garantidos aos pais, em condições de igualdade, a realização profissional e a participação na 
vida cívica do País. 
2 – Os pais são iguais em direitos e deveres quanto à manutenção e educação dos filhos. 
  
Artigo 32º-B 
(Dever de informar sobre o regime de protecção da maternidade e paternidade) 
1 - Incumbe ao Estado o dever de informar e divulgar conhecimentos úteis aos direitos das mulheres 
grávidas, dos nascituros, das crianças e dos pais, designadamente através da utilização dos meios de 
comunicação social e da elaboração e difusão gratuita da adequada documentação. 
2 – A informação prestada nos termos do número anterior deve procurar consciencializar e 
responsabilizar os progenitores sem distinção, pelos cuidados e pela educação dos filhos, em ordem à 
defesa da saúde e à criação de condições favoráveis ao pleno desenvolvimento da criança. 
  
Artigo 34º 
(…) 
1 – A trabalhadora tem direito a uma licença por maternidade de cento e vinte dias consecutivos, noventa 
dos quais necessariamente a seguir ao parto, podendo os restantes ser gozados antes ou depois do 
parto. 
2 – (…). 
3 – (…). 
4 – É irrenunciável o direito ao gozo efectivo de, pelo menos seis semanas de licença de maternidade a 
seguir ao parto, não podendo o mesmo ser substituído, nem por acordo das partes, nem por qualquer 
compensação económica ou outra. 
5 – Em caso de internamento hospitalar da mãe ou da criança durante o período de licença a seguir ao 
parto, este período será interrompido, a pedido da mãe, pelo tempo de duração do internamento. 
6 – Em caso de aborto ou de interrupção espontânea da gravidez, a mulher tem direito a licença com a 
duração mínima de catorze dias e máxima de trinta dias. 
  
Artigo 35º 
(…) 
1 – O pai tem direito a uma licença por paternidade de seis semanas a gozar a seguir ao parto. 
2 – (…) 
3 – (…) 
4 – (…) 
5 – É irrenunciável o direito ao gozo efectivo da licença prevista no n.º 1. 
  
Artigo 36º 
(…) 
1 – A mãe ou o pai de menor com deficiência ou com doença crónica têm direito a condições especiais de 
trabalho, nomeadamente a redução do período normal de trabalho. 
2 – A redução do período normal de trabalho, referida no número anterior nunca poderá ser inferior a 5 
horas por semana, sem prejuízo de disposições mais favoráveis ao trabalhador. 
3 – Anterior n.º 2. 
  
Artigo 37º 
(…) 



1 – (…) 
2 – Quando a confiança administrativa consistir na confirmação da permanência do menor a cargo do 
adoptante, este tem direito a licença, desde que a data em que o menor ficou de facto a seu cargo tenha 
ocorrido há menos de 60 dias, e até à data em que estes se completem. 
3 - Se ambos os cônjuges forem trabalhadores, o direito referido nos números anteriores pode ser 
exercido por qualquer dos membros do casal candidato a adoptante integralmente ou por ambos, em 
tempo parcial ou sucessivamente, conforme decisão conjunta.  
4 - O disposto nos números 1 e 2 não se aplica se o menor for filho do cônjuge do candidato a adoptante 
ou se já se encontrar a seu cargo há mais de 60 dias.  
5 - Aos casos de adopção é aplicável, com as devidas adaptações, o disposto nos números 2 e 4 do 
artigo 34.º, nos artigos 42.º e 47.º e no n.º 3 do artigo 49.º 
  
Artigo 38º 
(…) 
1 - (…). 
2 - (…). 
3 - (…). 
4 - As dispensas para a amamentação e aleitação referidos nos números anteriores nunca poderão ser 
inferiores a dois períodos distintos cuja duração não poderá ser inferior a uma hora. 
  
Artigo 39º 
(…) 
1 - Os trabalhadores têm direito a faltar ao trabalho, até um limite máximo de trinta dias por ano, para 
prestar assistência imprescindível, em caso de doença ou acidente, a filhos, adoptados ou a enteados 
menores de doze anos. 
2 - Em caso de hospitalização, o direito a faltar estende-se ao período em que aquela durar, se se tratar 
de menores de doze anos, mas não pode ser exercido simultaneamente pelo pai e pela mãe ou 
equiparados. 
3 – (…). 
  
Artigo 41º 
(…) 
O disposto nos artigos anteriores aplica-se, independentemente da idade, caso o filho, adoptado ou filho 
do cônjuge que com este resida seja portador de deficiência ou com doença crónica. 
  
Artigo 42º 
(…) 
1 – (…): 
a) – (…). 
b) – A trabalhar a tempo parcial durante seis meses, cada um, com um período normal de trabalho igual a 
metade do tempo completo. 
c) – (…). 
2 – (…). 
3 – (…). 
4 – (…). 
5 – (…). 
6 – (…). 
7 – (…). 
  
Artigo 44º 
(…) 
1 - O trabalhador com um ou mais filhos menores de 12 anos tem direito a trabalhar em horário reduzido 
ou flexível em condições a regulamentar. 



2 – (…). 
3 – (…). 
4 – (…). 
Artigo 45º 
(…) 
1.       A trabalhadora grávida ou lactante, bem como o trabalhador ou trabalhadora com filho com idade 
inferior a doze meses, não está obrigado a prestar trabalho suplementar. 
2.       (…) 
  
Artigo 46º 
(…) 
1. As trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes que laborem em regime de turnos ou de trabalho 
nocturno, fazendo prova por declaração médica do seu estado de gravidez, passarão ao regime normal e 
diurno de trabalho pelo período de 365 dias, sendo 180 antes da data presumível do parto. 
2. Sempre que por declaração médica o seja comprovado a trabalhadora grávida, puérpera ou lactante 
passará imediatamente ao regime de trabalho diurno, em função compatível com o seu estado de saúde. 
3. Pelo indicado nos números anteriores as trabalhadoras referidas mantêm o respectivo subsídio de 
trabalho nocturno, a retribuição média correspondente à remuneração das horas de trabalho nocturno e a 
contagem para antecipação da idade de reforma. 
  
Artigo 47º 
(…) 
A fim de garantir uma plena reinserção profissional do trabalhador, após o decurso das licenças previstas 
nos artigos 42º e 43º, a entidade empregadora deverá facultar a sua participação em acções de formação 
e reciclagem profissional. 
  
Artigo 49º 
(…) 
1 – (…). 
a) Do gozo das licenças prevista pelos artigos 34º e 35º. 
b) Anterior c). 
c) Anterior d). 
d) Anterior e). 
e) Anterior f). 
f) Anterior g). 
g) Eliminar. 
2 – As situações previstas nas alíneas c), d) e f) não determinam a perda de qualquer direito, incluindo a 
retribuição, e são consideradas como prestação efectiva de serviço. 
3 – (…). 
  
Artigo 50º 
(…) 
1 - A cessação do contrato de trabalho de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, promovida pela 
entidade empregadora, carece sempre de parecer prévio da entidade que, no âmbito do Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade, tenha competência na área da igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres.  
2 - O despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante presume-se feito sem justa causa.  
3 - O parecer referido no n.º 1 deve ser comunicado à entidade empregadora e à trabalhadora nos 30 dias 
subsequentes à recepção do processo de despedimento pela entidade competente.  
4 - Se o parecer referido no n.º 1 for desfavorável ao despedimento, este só pode ser efectuado após 
decisão judicial que reconheça a existência de motivo justificativo.  
5 - É nulo o despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante caso não tenha sido solicitado o 
parecer referido no n.º 1, cabendo o ónus da prova deste facto à entidade empregadora.  



6 - A suspensão judicial do despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante só não será 
decretada se o parecer referido no n.º 1 for favorável e o tribunal considerar que existe probabilidade séria 
de verificação do motivo justificativo.  
7 - Se o despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante for considerado inválido, esta tem 
direito, em alternativa à reintegração, a uma indemnização em dobro da prevista na lei geral ou em 
convenção colectiva aplicável, sem prejuízo, em qualquer caso, de indemnização por danos não 
patrimoniais. 
8 – O disposto nos números anteriores aplica-se, com as necessárias adaptações ao trabalhador que se 
encontre no gozo da licença prevista no artigo 35º. 
9 - O disposto nos números anteriores aplica-se, com as necessárias adaptações, no âmbito das relações 
públicas de emprego. 
  
Subsecção V 
(…) 
  
Artigo 64º 
(…) 
1. É proibido o trabalho nocturno de menores com menos de dezasseis anos de idade, no período entre 
as vinte horas e as sete horas do dia seguinte. 
2 – Eliminar 
3 - Eliminar 
4 - Eliminar 
5 - Eliminar 
6 - Eliminar 
7 - Eliminar 
  
Subsecção VII 
(…) 
  
Artigo 71º 
(Direito à igualdade no acesso ao emprego e no trabalho) 
1 - (…) 
2 - O Estado estimula e apoia a formação, a contratação e a integração profissional de pessoas com 
deficiência ou doença crónica, nomeadamente através de medidas activas à integração de pessoas 
deficientes, de medidas apoio readaptação profissional e de comparticipação nos casos em o trabalhador 
tenha capacidade de trabalho reduzida. 
3 - Os programas de apoio à integração profissional de pessoas deficientes são regulados por legislação 
própria. 
  
Artigo 71º-A 
(Discriminação em razão da deficiência e doença crónica) 
Consideram-se práticas discriminatórias contra a pessoa com deficiência ou com doença crónica: 
a) A adopção de procedimento, medida ou critério, directamente pela entidade empregadora ou através 
de instruções dadas aos seus trabalhadores ou a agência de emprego, que subordine a factores de 
natureza física, sensorial ou mental, a oferta de emprego, a cessação de contrato de trabalho, a recusa 
de contratação ou qualquer aspecto da relação laboral; 
b) A adopção por entidade empregadora no âmbito da relação de prática que, directa ou indirectamente, 
discrimine um trabalhador com deficiência ao seu serviço.  
  
Artigo 72º 
(Responsabilidade do empregador) 
1 - As práticas relacionadas com o acesso ao emprego, nomeadamente no que diz respeito ao 
recrutamento, não constituirão discriminação se, em virtude da natureza da actividade profissional em 
causa ou do contexto da sua execução, a situação de deficiência afecte níveis e áreas de funcionalidade 



que constituam requisitos essenciais e determinantes para o exercício dessa actividade, na condição do 
objectivo ser legítimo e o requisito proporcional. 
2 - Quando as despesas inerentes às medidas de adaptação e readaptação profissional, nomeadamente 
de mudanças físicas no local de trabalho, formação ou recursos tecnológicos adaptados à deficiência em 
causa, puderem ser suficientemente compensados por medidas promovidas pelo Estado em matéria de 
integração profissional de cidadãos com deficiência, os encargos não são considerados 
desproporcionados. 
3 - O empregador adopta medidas adequadas destinadas a assegurar a igualdade de tratamento dos 
trabalhadores ou com deficiência ou com doença crónica, em função das necessidades numa situação 
concreta, para que a pessoa com deficiência tenha acesso a um emprego, ou que possa nele progredir, 
ou para que lhe seja ministrada formação, excepto se essas medidas implicarem encargos 
desproporcionados para a entidade patronal.  
4 - A decisão da entidade empregadora referida no número um carece sempre de parecer prévio da 
entidade que tenha competência na área da protecção dos direitos da pessoa com deficiência 
  
Artigo 76º 
(…) 
Eliminar 
  
Subsecção VIII 
(…) 
  
Artigo 77º 
(…) 
1 - Para efeitos de aplicação do presente diploma, considera-se trabalhador-estudante todo o trabalhador 
por conta de outrem, independentemente do vínculo laboral, ao serviço de uma entidade pública ou 
privada e que frequente qualquer nível do ensino oficial ou equivalente, incluindo cursos de pós-
graduação, realização de mestrados ou doutoramentos, em instituição pública, particular ou cooperativa.  
2 - Ficam ainda abrangidos pelas disposições constantes do presente os estudantes que se encontrem 
numa das seguintes situações:  
a) Sejam trabalhadores por conta própria; 
b) Frequentem cursos de formação profissional ou programas de ocupação temporária de jovens, desde 
que com duração igual ou superior a seis meses.  
3 - Não perde o estatuto de trabalhador-estudante quem, estando por ele abrangido, seja entretanto 
colocado na situação de desemprego involuntário. 
  
Artigo 78º 
(…) 
1 – (…). 
2 – (…). 
3 – A dispensa referida no número anterior nunca poderá ser inferior a seis horas por semana, sem 
prejuízo de tratamento mais favorável, e não determina a perda de retribuição ou de qualquer outra 
regalia. 
4- A opção entre os regimes previstos nos números anteriores será objecto de acordo entre a entidade 
empregadora, os trabalhadores interessados e as suas estruturas representativas, em ordem a conciliar 
os direitos dos trabalhadores-estudantes com o normal funcionamento das empresas ou serviços.  
5 - Não existindo o acordo previsto no número anterior, aplicar-se-á supletivamente o regime previsto nos 
números 2 e 5 do presente artigo.  
6 - A dispensa de serviço para frequência de aulas prevista no n.º 2 do presente artigo poderá ser 
utilizada de uma só vez ou fraccionadamente. 
7 - O período normal de trabalho de um trabalhador-estudante não pode ser superior a sete horas por dia 
e a trinta e cinco horas por semana, nos termos do artigo 159º, no qual se inclui o trabalho suplementar, 
excepto se prestado por casos de força maior e sem prejuízo da redução do período normal de trabalho. 
8 - Mediante acordo, podem as partes afastar a aplicação do número anterior em favor do regime flexível 
previsto na lei geral, tendo o trabalhador-estudante direito, nesse caso, no mínimo, a um dia por mês de 
dispensa de trabalho, sem perda de remuneração. 



  
Artigo 79º 
(…) 
1 - O trabalhador-estudante tem direito a ausentar-se, sem perda de vencimento ou de qualquer outra 
regalia, para prestação de provas de avaliação, nos seguintes termos: 
a) Até dois dias por cada prova de avaliação, sendo um o da realização da prova e o outro o 
imediatamente anterior, incluindo sábados, domingos e feriados;  
b) No caso de provas em dias consecutivos ou de mais de uma prova no mesmo dia, os dias anteriores 
serão tantos quantas as provas de avaliação a efectuar, aí se incluindo sábados, domingos e feriados;  
c) Os dias de ausência referidos nas alíneas anteriores não poderão exceder um máximo de quatro por 
disciplina.  
2 - Consideram-se justificadas as faltas dadas pelos trabalhadores-estudantes na estrita medida das 
necessidades impostas pelas deslocações para prestar provas de avaliação.  
3 - As entidades empregadoras podem exigir, a todo o tempo, prova da necessidade das referidas 
deslocações e do horário das provas de avaliação de conhecimentos.  
4 - Para efeitos da aplicação do presente artigo, consideram-se provas de avaliação todas as provas 
escritas e orais, incluindo exames, bem como a apresentação de trabalhos, quando estes as substituam. 
  
Artigo 81º 
(…) 
1 - (…). 
2 - Os trabalhadores-estudantes têm direito ao gozo interpolado de 15 dias de férias à sua livre escolha, 
salvo no caso de incompatibilidade resultante do encerramento para férias do estabelecimento ou do 
serviço.  
3 - Em cada ano civil, os trabalhadores-estudantes podem utilizar, seguida ou interpoladamente, até 10 
dias úteis de licença, com desconto no vencimento mas sem perda de qualquer outra regalia, desde que o 
requeiram nos seguintes termos:  
a) Com quarenta e oito horas de antecedência, no caso de se pretender um dia de licença;  
b) Com oito dias de antecedência, no caso de se pretender dois a cinco dias de licença;  
c) Com um mês de antecedência, caso se pretenda mais de cinco dias de licença. 
  
Artigo 82º 
(…) 
1 – anterior corpo do artigo. 
2 - Têm direito, em igualdade de condições, no preenchimento de cargos para os quais se achem 
habilitados por virtude dos cursos ou conhecimentos adquiridos, todos os trabalhadores que os tenham 
obtido na qualidade de trabalhador-estudante. 
  
Artigo 82ºA 
(Isenções e regalias dos estabelecimentos de ensino) 
1 - Os trabalhadores-estudantes não estão sujeitos a quaisquer normas que obriguem à frequência de um 
número mínimo de disciplinas ou cadeiras de determinado curso, em graus de ensino em que isso seja 
possível, ou a normas que instituam regimes de prescrição ou impliquem mudança de estabelecimento.  
2 - Os trabalhadores-estudantes não estão ainda sujeitos a quaisquer disposições legais que façam 
depender o aproveitamento escolar da frequência de um número mínimo de aulas por disciplina ou 
cadeira.  
3 - Os trabalhadores-estudantes não estão sujeitos a normas que limitem o número de exames a realizar 
na época de recurso.  
4 - Os trabalhadores-estudantes gozam de uma época especial de exames em todos os cursos e em 
todos os anos lectivos.  
5 - Os trabalhadores-estudantes têm direito a aulas de compensação sempre que essas aulas, pela sua 
natureza, sejam pelos docentes consideradas como imprescindíveis para o processo de avaliação e 
aprendizagem.  
  
Artigo 82ºB 



(Requisitos para a fruição de regalias) 
Para beneficiar das regalias estabelecidas neste diploma, incumbe ao trabalhador-estudante:  
a) Junto à entidade empregadora, fazer prova da sua condição de estudante, apresentar o respectivo 
horário escolar e comprovar o aproveitamento no final de cada ano escolar;  
b) Junto ao estabelecimento de ensino, comprovar a sua qualidade de trabalhador ou de se encontrar 
numa das situações previstas no n.º 2 do artigo 77.º 
  
Subsecção IX 
(…) 
  
Artigo 86º 
(…) 
Eliminar 
  
Artigo 87º 
(…) 
Eliminar 
  
Secção III 
(…) 
Subsecção III 
(…) 
  
Artigo 93º 
(…) 
Eliminar. 
  
Artigo 94º 
(…) 
Eliminar. 
  
Secção IV 
(…) 
  
Artigo 96º 
(…) 
1 – (…): 
a) (…); 
b) (…); 
c) (…); 
d) (…); 
e) (…); 
f) (…); 
g) (…); 
h) (…); 
i) O horário de trabalho, o período normal de trabalho diário e semanal, especificando os casos em que é 
definido em termos médios. 
j) (…). 
2 - (…). 
3 – Eliminar. 



  
  
Artigo 103º 
(…) 
1 – (…). 
2 – Tendo o período experimental durado mais de sessenta dias, para denunciar o contrato nos termos 
previstos no número anterior, o empregador tem de dar um aviso prévio de sete dias úteis. 
  
Artigo 105º 
(…) 
1 - Nos contratos de trabalho por tempo indeterminado, o período experimental terá a seguinte duração: 
a) 60 dias para a generalidade dos trabalhadores ou, se a empresa tiver vinte ou menos trabalhadores, 90 
dias; 
b) (…). 
c) (…). 
  
Artigo 107º 
(…) 
1 - (…). 
2 - O período experimental não pode, nestes casos, exceder noventa dias. 
  
Secção VIII 
(…) 
Subsecção I 
(…) 
  
Artigo 123º 
(…) 
Ao contrato de trabalho pode ser aposta condição ou termo suspensivo, mas a correspondente cláusula 
deve constar de documento assinado por ambas as partes. 
  
Artigo 124º 
(…) 
O regime fixado na presente secção não pode ser afastado ou modificado por instrumento de 
regulamentação colectiva de trabalho ou por contrato individual de trabalho, salvo se estes estabelecerem 
tratamento mais favorável ao trabalhador. 
  
Subsecção II 
(…) 
  
Artigo 125º 
(…) 
1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 381.º ou em outra norma especial, o contrato de trabalho só pode 
ser celebrado para satisfação de necessidades temporárias da empresa e pelo período estritamente 
necessário à satisfação dessas necessidades: 
2 - (…) 
a) Substituição de trabalhador que, por qualquer razão se encontre impedido de prestar o seu trabalho; 
b) Substituição de trabalhador em relação ao qual esteja pendente em juízo acção de apreciação da 
licitude do despedimento; 
c) Eliminar; 
d) Eliminar; 
e) Actividades sazonais; 



f) (…); 
g) (…); 
h) (…). 
3 - (...): 
a) Lançamento de uma nova actividade de duração incerta; 
b) Eliminar. 
4 - Os contratos a termo celebrados de acordo com os números 2 e 3, não podem em caso algum ser 
superiores a um ano; 
5 - A celebração de contratos a termo fora dos casos previstos em 2 e 3 importa a nulidade da estipulação 
do termo, adquirindo o trabalhador o direito à qualidade de trabalhador por tempo indeterminado; 
  
Artigo 126º 
(…) 
1 - Cabe ao empregador o ónus da prova dos factos e circunstâncias que fundamentam a celebração de 
um contrato a termo; 
2 (…). 
  
Artigo 127º 
(…) 
1 - O contrato de trabalho a termo, certo ou incerto, está sujeito a forma escrita, devendo ser assinado por 
ambas as partes e conter as seguintes indicações: 
a) (…); 
b) Categoria profissional ou funções ajustadas e retribuição do trabalhador; 
c) Local e horário de trabalho; 
d) (…); 
e) (…); 
f) (…); 
g) A necessidade do cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 129º. 
2 - (...). 
3 – Para efeitos da alínea e) do n.º 1, a indicação do motivo justificativo da aposição do termo deve ser 
feita pela menção expressa dos factos e circunstâncias que objectivamente integram esse motivo, 
devendo a sua redacção estabelecer com clareza a relação entre a justificação invocada e o termo 
estipulado. 
4 - Considera-se contrato sem termo, aquele em que falte a redução a escrito, a assinatura das partes, o 
nome ou denominação, bem como as referências exigidas na alínea e) do n.º 1 ou, simultaneamente, nas 
alíneas d) e g) do mesmo número do artigo 127. 
  
Artigo 128º 
(…) 
1 - A celebração sucessiva ou intervalada de contratos de trabalho a termo, entre as mesmas partes, para 
o exercício das mesmas funções ou para a satisfação das mesmas necessidades do empregador, 
determina a conversão automática da relação jurídica em contrato sem termo. 
2 - Exceptua-se do número anterior a contratação a termo com fundamento nas alíneas e) e g) do n.º 1 do 
artigo 126º. 
3 - (...). 
4 - Sem prejuízo do disposto no artigo 381.º, é nulo e de nenhum efeito o contrato de trabalho a termo que 
seja celebrado posteriormente à aquisição pelo trabalhador da qualidade de trabalhador permanente. 
5 - A cessação, por motivo não imputável ao trabalhador, de um contrato de trabalho a prazo que tenha 
durado 12 meses, impede uma nova admissão a termo, certo ou incerto, para o mesmo posto de trabalho 
antes de decorridos seis meses. 
  
Artigo 129º 
(…) 



1 – O empregador deve comunicar, no prazo máximo de cinco dias úteis, à comissão de trabalhadores e 
às estruturas sindicais existentes na empresa, a celebração, prorrogação e cessação do contrato a termo. 
2 - (...). 
  
Artigo 131º 
(…) 
1 - (...). 
2 - A violação do disposto no número anterior obriga a entidade empregadora a pagar ao trabalhador uma 
indemnização correspondente a seis meses de remuneração base. 
3 – Cabe ao empregador o ónus da prova de não ter preterido o trabalhador no direito de preferência na 
admissão, previsto no n.º 1. 
  
Artigo 132º 
(…) 
O trabalhador contratado a termo tem os mesmos direitos e está adstrito aos mesmos deveres do 
trabalhador permanente numa situação comparável. 
  
Artigo 133º 
(…) 
1 - (...). 
2 – A formação corresponde a um número de horas igual a um por cento do período normal de trabalho. 
3 - (...). 
4 - (...). 
5 - (...). 
Artigo 134º 
(…) 
1 - (...). 
2 – Eliminar. 
  
Divisão I 
(…) 
  
Artigo 135º 
(…) 
Caso se trate de contrato a prazo sujeito a renovação a duração do contrato terá por limite em tal situação 
um ano. 
  
Artigo 136º 
(…) 
1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, a estipulação do prazo tem de constar 
expressamente do contrato. 
2 - A renovação dos contratos com prazo inferior a um ano só será possível até ao limite máximo fixado 
no n.º 4 e nos casos excepcionais em que se mantiverem as circunstâncias de transitoriedade que 
justificaram a estipulação do termo no contrato inicial, o que deverá constar de estipulação escrita entre 
as partes. 
3 - A renovação do contrato não poderá modificar as funções e categoria profissional do trabalhador, 
ressalvando-se, quanto a esta última, as alterações que resultarem de progressão em função da 
antiguidade do trabalhador. 
4 - A renovação do contrato nos termos do n.º 2 terá por limite 12 meses consecutivos, findos os quais o 
contrato será automaticamente convertido em contrato sem termo. 
5 - Considera-se como um único contrato aquele que seja objecto de renovação ou prorrogação. 
  
Artigo 137º 



(…) 
O contrato considera-se sem termo se for excedido o prazo de duração máxima fixado no artigo 135º ou o 
disposto nos números 2 e 4 do artigo anterior, contando-se a antiguidade do trabalhador desde o início da 
prestação de trabalho. 
  
Divisão II 
(…) 
  
Artigo 139º 
(…) 
É admitida a celebração de contrato de trabalho a termo incerto nas situações previstas nas alíneas a), e), 
g), e h) do n.º. 1 do artigo 125º. 
  
Artigo 140º 
(…) 
O contrato de trabalho a termo incerto dura por todo o tempo necessário à substituição do trabalhador 
ausente ou à conclusão da actividade, tarefa ou obra cuja execução justifica a sua celebração, com um 
limite máximo de um ano. 
  
Capítulo II 
(…) 
  
Secção I 
(…) 
  
Artigo 147º 
(…) 
1 - O trabalhador deve, em princípio, exercer as funções inerentes à categoria para que foi contratado. 
2 - A entidade empregadora deve procurar atribuir a cada trabalhador, dentro do género de trabalho para 
que foi contratado, a função mais adequada às suas aptidões e preparação profissional. 
3 - A mobilidade funcional e a prestação de serviços não correspondentes à categoria regem pelo 
disposto no artigo 305.º. 
4 - Quando a natureza da actividade do trabalhador envolver a prática de negócios jurídicos, o contrato de 
trabalho implica a concessão àquele dos necessários poderes, salvo nos casos em que a lei 
expressamente exigir procuração especial. 
  
Artigo 149º 
(…) 
1 - A entidade empregadora, sempre que as condições de trabalho ou o número dos trabalhadores ao seu 
serviço o justifiquem, pode elaborar regulamentos internos donde constem as normas de organização e 
disciplina do trabalho. 
2 - Os regulamentos internos são submetidos à aprovação do organismo competente da administração do 
trabalho, ouvida a comissão de trabalhadores, caso exista, considerando-se aprovados se não for 
proferida decisão final nem solicitada a prestação de informações ou a apresentação de documentos, 
dentro do prazo de 30 dias a contar da apresentação do requerimento ou dos elementos solicitados.  
3 – (…). 
4 – (…). 
5 – (…). 
  
Secção II 
(…) 
  
Artigo 150º 



(…) 
1 – O trabalhador realizará a sua prestação no local de trabalho contratualmente definido. 
2 – O trabalhador encontra-se adstrito às deslocações inerentes às suas funções ou indispensáveis à sua 
formação profissional, nos termos definidos no seu contrato de trabalho e nos instrumentos de 
regulamentação colectiva. 
  
Secção III 
(…) 
  
Subsecção I 
(…) 
  
Artigo 151º 
(…) 
Entende-se por tempo de trabalho qualquer período durante o qual o trabalhador está a trabalhar ou se 
encontra à disposição da entidade empregadora e no exercício da sua actividade ou das suas funções, 
incluindo as interrupções e os intervalos considerados tempo de trabalho nos termos do artigo seguinte. 
  
Artigo 152º 
(…) 
São considerados tempo de trabalho: 
a) As interrupções de trabalho ou pausas como tal consideradas nos instrumentos de regulamentação 
colectiva e as resultantes de usos e costumes reiterados das empresas; 
b) As interrupções ocasionais no período de trabalho diário, quer as inerentes à satisfação de 
necessidades pessoais inadiáveis do trabalhador, quer as resultantes de tolerância ou concessão da 
entidade empregadora; 
c) As interrupções de trabalho, ditadas por razões técnicas, nomeadamente limpeza, manutenção ou 
afinação de equipamentos, mudança dos programas de produção, carga ou descarga de mercadorias, 
falta de matéria-prima ou energia, ou motivos climatéricos que afectem a actividade da empresa, ou por 
razões económicas, designadamente de quebra de encomendas; 
d) Os intervalos para refeição em que o trabalhador tenha de permanecer no espaço habitual de trabalho 
ou próximo dele, à disposição da entidade empregadora, para poder ser chamado a prestar trabalho 
normal em caso de necessidade; 
e) As interrupções ou pausas nos períodos de trabalho impostas por prescrições da regulamentação 
específica de segurança, higiene e saúde no trabalho. 
f) O tempo dispendido para a votação e eleição da comissão de trabalhadores e sub comissão de 
trabalhadores, da comissão sindical e para a comissão de higiene e segurança. 
  
Artigo 155º 
(…) 
1 - Entende-se por horário de trabalho a determinação das horas do início e do termo do período normal 
de trabalho diário, bem como dos intervalos de descanso. 
2 – Eliminar. 
3 – Eliminar. 
  
Artigo 156º 
(…) 
1 - As entidades empregadoras legalmente sujeitas a regime de período de funcionamento devem 
respeitar esse regime na organização dos horários de trabalho para o pessoal ao seu serviço. 
2 - Anterior n.º 1. 
3 - Anterior n.º 2. 
4 – Anterior n.º 3. 
  
Artigo 157º 



(…) 
1 - O empregador que pretenda organizar a actividade laboral segundo um certo ritmo é obrigado a 
respeitar o princípio geral da adaptação do trabalho ao homem, tendo em conta o tipo de actividade, as 
exigências em matéria de segurança e saúde do trabalhador. 
2 – O empregador deverá organizar o ritmo da actividade laboral de forma a atenuar o trabalho monótono, 
bem como o trabalho cadenciado, através de pausas durante o tempo de trabalho. 
3 – É proibido ao empregador impor um ritmo de actividade acima das capacidades do trabalhador. 
  
Subsecção II 
(…) 
  
Artigo 159º 
(…) 
1 - (...). 
2 - Progressivamente o tempo de trabalho será reduzido até não exceder as sete horas por dia ou trinta e 
cinco horas por semana sendo reduzido progressivamente nos seguintes termos: 
a) Com a entrada em vigor da presente lei o tempo de trabalho será reduzido em 1 de Julho de 2004, 
duas horas, fixando-se em trinta e oito horas; 
b) O tempo de trabalho será progressivamente reduzido no início dos anos subsequentes em uma hora, 
até completar trinta e cinco horas. 
c) O disposto no número anterior não aplicável aos sectores de actividade ou empresas em que tenha 
sido estabelecido um calendário de redução mais rápido. 
d) Por regulamentação colectiva ou por lei serão fixadas horários inferiores a trinta e cinco horas por 
semana, para os trabalhadores em regime de trabalho nocturno, por turnos, insalubre ou penoso. 
  
Artigo 160º 
(…) 
Sem prejuízo da duração máxima do período normal de trabalho semanal, estabelecido na lei, a duração 
média do trabalho semanal, incluindo as horas suplementares, não pode exceder período de referência 
fixado e acordado em sede de negociação de convenção colectiva. 
  
Artigo 161º 
(…) 
Eliminar 
  
Artigo 162º 
(…) 
Eliminar 
  
Artigo 164º 
(…) 
1 - A redução dos limites máximos dos períodos normais de trabalho é feita de acordo com o estabelecido 
no art.º 159º e pode ser estabelecida por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho. 
2 - Da redução dos limites máximos dos períodos normais de trabalho não pode resultar prejuízo para a 
situação económica dos trabalhadores, nem qualquer alteração das condições de trabalho que lhes seja 
desfavorável. 
3 - A redução dos limites máximos dos períodos normais de trabalho dos menores obedece ao disposto 
no artigo 61.º. 
  
Artigo 165º 
(…) 
1 - Sem prejuízo da duração máxima do período normal de trabalho semanal estabelecida neste código, a 
duração média do trabalho semanal, incluindo o trabalho suplementar, deverá ser fixado num período de 
referência em instrumento de regulamentação colectiva. 



2 - (...). 
3 - (...). 
4 - (...). 
  
Subsecção III 
(…) 
  
Artigo 168º 
(Critérios especiais de definição do horário de trabalho) 
1 – (…). 
2 - (...). 
3 - (...). 
4 - As entidades empregadoras deverão adoptar para os trabalhadores com capacidade de trabalho 
reduzida os horários de trabalho que se mostrarem mais adequados às limitações que a redução da 
capacidade implique. 
5 – A definição do horário de trabalho deve respeitar o direito dos trabalhadores à conciliação da 
actividade profissional e da vida familiar. 
  
Artigo 169º 
(Alteração do horário de trabalho) 
1 - (...). 
2 - (...). 
3 - Eliminar 
4 - Eliminar 
5 – Da alteração do horário de trabalho não pode resultar nenhum prejuízo económico, laboral ou familiar 
para o trabalhador. 
6 – Anterior n.º 5. 
  
Artigo 171º 
(…) 
1 - Por convenção colectiva pode ser estabelecida a prestação de trabalho até seis horas consecutivas e 
o intervalo diário de descanso ser reduzido até trinta minutos ou ter uma duração superior à prevista no 
número anterior, bem como ser determinada a frequência e a duração de quaisquer outros intervalos de 
descanso do período de trabalho diário. 
2 - (...). 
3 - A autorização prevista no número anterior também poderá ser concedida apenas em relação a 
determinadas épocas do ano. 
4 – Anterior n.º 3. 
5 - Anterior n.º 4. 
6 - O prazo referido no número anterior suspende-se se a Inspecção-Geral do Trabalho solicitar a 
prestação de informações ou a apresentação de documentos e recomeça logo que as informações ou os 
documentos forem entregues. 
7 - O período do prazo posteriormente à entrega das informações ou dos documentos não pode ser 
inferior a cinco dias. 
  
Artigo 172º 
(…) 
1 – É garantido ao trabalhador um período mínimo de descanso de catorze horas seguidas entre dois 
períodos de trabalho consecutivos. 
2 – (…). 
3 – (…). 
4 – (…). 
5 – (…). 



  
Artigo 173º 
(…) 
1 - (...). 
2 - Os requerimentos de isenção de horário de trabalho, dirigidos à Inspecção-Geral do Trabalho, serão 
acompanhados da declaração de concordância dos trabalhadores, bem como dos documentos que sejam 
necessários para comprovar os factos alegados. 
3 - Aos requerimentos referidos no número anterior é aplicável o disposto nos números 6 a 8 do artigo 
63.º. 
  
Subsecção V 
(…) 
  
Artigo 185º 
(…) 
1. Deverão ser organizados turnos de pessoal diferente sempre que, de forma continuada, o período de 
funcionamento ultrapasse as 20 horas e se inicie antes das 7.00 horas. 
2. Os turnos serão, organizados com os horários e a forma acordada com a Comissão de Trabalhadores 
ou na ausência desta com os sindicatos em que os trabalhadores se encontrem filiados. 
3. O horário de trabalho semanal, dos trabalhadores no regime de laboração por turnos, é sempre inferior 
em 5 horas em relação ao limite máximo de período de trabalho semanal e é calculado numa média de 
seis semanas consecutivas de trabalho. 
4. O pessoal só poderá ser mudado de turno após o dia de descanso semanal que é pelo menos de 32 
horas, ou de 52 horas sempre que os trabalhadores estejam a sair do período de trabalho nocturno. 
5. Os turnos no regime de laboração contínua e dos trabalhadores que assegurem serviços que não 
possam ser interrompidos, nomeadamente guardas, vigilantes e porteiros , devem ser organizados de 
modo a que a todos os trabalhadores seja concedido pelo menos dois fins de semana completos de 
descanso em cada seis semanas consecutivas. 
6. Os trabalhadores, em regime de turnos, adquirem o direito a mais um dia de férias por cada dois anos 
de trabalho neste regime. 
7. A organização do trabalho por turnos na Administração Pública faz-se segundo o presente diploma. 
  
Artigo 186º 
(…) 
1 - A entidade empregadora deve organizar as actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho de 
forma que os trabalhadores por turnos beneficiem de um nível de protecção em matéria de segurança e 
de saúde adequado à natureza do trabalho que exercem, sendo que: 
a) É proibido o trabalho por turnos a menores de 16 anos. 
b) Os trabalhadores com mais de 55 anos poderão voluntariamente passar ao regime de trabalho normal 
e diurno mantendo o direito ao respectivo subsídio de trabalho por turnos. 
c) As entidades empregadoras serão obrigadas a assegurar, sem qualquer custo para o trabalhador, a 
realização anual de consultas e exames médicos nas áreas gastrointestinal, sono, cardiovascular, 
psicológica, cronobiológica e ortopédica e de todos aqueles que sejam necessários à prevenção de 
doenças profissionais. 
d) De acordo com o número anterior as trabalhadoras terão ainda direito a exames semestrais de rastreio 
do cancro da mama. 
e)Sempre que indicação médica o exija os trabalhadores passarão ao regime de trabalho normal e diurno 
em função compatível com o seu estado de saúde mantendo o respectivo subsídio de trabalho nocturno. 
f)Reconhecendo a degradação que o trabalho por turnos provoca na saúde dos trabalhadores estes têm o 
direito à contagem de três meses por cada ano para efeitos da antecipação da idade de reforma. 
g) Para estudo e investigação dos problemas relacionados com o trabalho por turnos será criada, no 
espaço de seis meses, uma Comissão Permanente de Estudos e Avaliação de Sistemas de Turnos no 
âmbito do IDICT. 
2. A entidade empregadora deve assegurar que os meios de protecção e prevenção em matéria de 
segurança e de saúde dos trabalhadores por turnos sejam, no mínimo, equivalentes aos aplicáveis aos 
restantes trabalhadores e se encontrem disponíveis a qualquer momento. 



  
Artigo 187º 
(…) 
As entidades empregadoras que utilizem trabalho por turnos deverão ter registo separado dos 
trabalhadores incluídos em turnos e respectivas escalas e horários de trabalho que será comunicado no 
mês de Janeiro ao IDICT, à Comissão de Trabalhadores e aos Sindicatos que declarem ter filiados na 
respectiva entidade empregadora. 
  
Artigo 187º-A 
(Retribuição do trabalho por turnos) 
A prestação de trabalho nocturno será remunerada nos termos estabelecidos no artigo 252.º. 
  
Subsecção VI 
(…) 
  
Artigo 188º 
(…) 
1 - Considera-se trabalho nocturno o prestado num período com a duração 
mínima de sete horas e máxima de onze horas, compreendendo o intervalo 
entre as 22 e as 7 horas. 
2 – Os instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho podem 
estabelecer regimes mais favoráveis relativamente ao período de trabalho 
nocturno, com observância do disposto no número anterior. 
3 – Na ausência de fixação por instrumento de regulamentação colectiva de 
trabalho, considera-se período de trabalho nocturno o compreendido entre as 
vinte horas de um dia e as sete horas do dia seguinte. 
  
  
Artigo 189º 
(…) 
Entende-se por trabalhador nocturno qualquer trabalhador cujo horário de trabalho comece antes das 5 
horas ou acabe depois das 24 horas. 
  
Artigo 190º 
(…) 
1. O período de trabalho diário dos trabalhadores nocturnos não pode ser superior ao período dos 
trabalhadores de horário diurno.  
2. Os trabalhadores nocturnos cuja actividade implique riscos especiais ou uma tensão física ou mental 
significativa não devem prestá-la por mais de sete horas e trinta minutos num período de vinte e quatro 
horas em que executem trabalho nocturno. 
3. O horário de trabalho semanal, dos trabalhadores no regime nocturno, é sempre inferior em 5 horas em 
relação ao limite máximo de período de trabalho semanal. 
4. Os trabalhadores têm direito a pelo menos dois fins de semana completos de descanso em cada quatro 
semanas consecutivas. 
5. Os trabalhadores, adquirem o direito a mais um dia de férias por cada dois anos de trabalho nocturno. 
  
Artigo 191º 
(…) 
1. Os trabalhadores com mais de 55 anos poderão voluntariamente passar ao regime de trabalho normal 
e diurno mantendo o direito ao respectivo subsídio de trabalho nocturno. 
2. As entidades empregadoras serão obrigadas a assegurar, sem qualquer custo para o trabalhador, a 
realização anual de consultas e exames médicos nas áreas gastrointestinal, sono, cardiovascular, 



psicológica, cronobiológica e ortopédica e de todos aqueles que sejam necessários à prevenção de 
doenças profissionais. 
3. De acordo com o número anterior as trabalhadoras terão ainda direito a exames semestrais de rastreio 
do cancro da mama. 
4. Sempre que indicação médica o exija os trabalhadores passarão ao regime de trabalho normal e diurno 
em função compatível com o seu estado de saúde mantendo o respectivo subsídio de trabalho nocturno. 
5. Reconhecendo a degradação que o trabalho nocturno provoca na saúde dos trabalhadores estes têm o 
direito à contagem de três meses por cada ano para efeitos da antecipação da idade de reforma. 
  
Artigo 191º-A 
(Registo dos trabalhadores nocturnos) 
As entidades empregadoras que utilizem trabalho nocturno deverão ter registo separado dos 
trabalhadores incluídos e respectivos horários de trabalho que será comunicado no mês de Janeiro ao 
IDICT, à Comissão de Trabalhadores e aos Sindicatos que declarem ter filiados na respectiva entidade 
empregadora. 
  
Artigo 192º 
(…) 
O Governo definirá, mediante portaria conjunta dos ministros responsáveis pela área do trabalho e do 
sector de actividade envolvida, as condições ou garantias a que está sujeita a prestação de trabalho 
nocturno por trabalhadores que corram riscos de segurança ou de saúde relacionados com o trabalho 
durante o período nocturno , bem como as actividades que impliquem para os trabalhadores nocturnos 
riscos especiais ou uma tensão física ou mental significativa. 
  
Artigo 192º-A 
(Retribuição do trabalho nocturno) 
A prestação de trabalho nocturno será remunerada nos termos estabelecidos no artigo 252º. 
  
Subsecção VIII 
(…) 
  
Artigo 203º 
(…) 
1 – Ao dia de descanso semanal obrigatório adiciona-se um período de catorze horas correspondente ao 
período mínimo de descanso diário estabelecido no artigo 172º. 
2 – O período de catorze horas referido no número anterior considera-se cumprido, no todo ou em parte, 
pela concessão de descanso semanal complementar, se este for contíguo ao dia de descanso semanal. 
3 – (…). 
4 – (…). 
5 – Eliminar. 
6 – Eliminar. 
  
Subsecção IX 
(…) 
  
Artigo 204º 
(…) 
1 - São feriados obrigatórios: 1 de Janeiro; a terça-feira de Carnaval; Sexta-Feira Santa, 25 de Abril; 1 de 
Maio; Corpo de Deus (festa móvel); 10 de Junho; 15 de Agosto; 5 de Outubro; 1 de Novembro; 1 de 
Dezembro; 8 de Dezembro; 25 de Dezembro. 
2 - O feriado de Sexta-Feira Santa poderá ser observado em outro dia com significado local no período da 
Páscoa. 
3 – Eliminar. 
  



Artigo 205º 
(…) 
1 – Além dos feriados obrigatórios, apenas pode ser observado o feriado municipal da localidade. 
2 – Eliminar. 
  
Subsecção X 
(…) 
  
Artigo 208º 
(…) 
1 – (…). 
2 – No ano da contratação, o trabalhador tem direito após seis meses completos de execução do 
contrato, a gozar dois dias úteis de férias por cada mês de duração do contrato, até ao máximo de vinte e 
dois dias úteis. 
3 – (…) 
4 – Eliminar. 
  
Artigo 209 
(…) 
1 – (…). 
2 – (…). 
3 – (…). 
4 – (…). 
5 – Eliminar. 
  
Artigo 212º 
(…) 
1 – (…). 
2 – (…). 
3 – (…). 
4 – (…). 
5 – (…). 
6 – (…). 
7 – (…). 
8 – Eliminar. 
  
Subsecção XI 
(…) 
  
Artigo 219º 
(…) 
1 – Falta é a ausência do trabalhador durante o período normal de trabalho a que está obrigado. 
2 – Nos casos de ausência do trabalhador por períodos inferiores ao período normal de trabalho a que 
está obrigado, os respectivos tempos serão adicionados para determinação dos períodos normais de 
trabalho diário em falta. 
3 – (…). 
4 – Quando seja praticado horário variável, a falta durante um dia de trabalho apenas se considerará 
reportada ao período de presença obrigatória. 
  
Artigo 220º 
(…) 



1 – (…). 
2 – (…): 
a) – As dadas, durante quinze dias seguidos, excluindo os dias de descanso intercorrentes, por altura do 
casamento; 
b) – (…); 
c) – (…); 
d) – (…); 
e) - As motivadas pela necessidade de prestação de assistência imprescindível a membros do seu 
agregado familiar, nos termos previstos neste código e em legislação especial; 
f) – (…); 
g) – (…). 
h) – (…). 
i) – (…); 
j) – (…). 
3 – (…). 
  
Capítulo III 
(…) 
  
Secção I 
(…) 
  
Artigo 250º 
(…) 
1 – (…). 
2 – (…). 
3 – A retribuição correspondente ao período de férias e o subsídio de férias são pagos antes do início do 
período de férias correspondente. 
4 – (…). 
  
Artigo 252º 
(Trabalho nocturno e por turnos) 
1 - Os trabalhadores que laboram em trabalho nocturno ou por turnos têm direito a um subsídio mensal de 
25% calculado sobre a média do salário base dos trabalhadores que laboram nestes regimes na 
respectiva empresa. 
2. As horas trabalhadas entre as 20 horas e as 7 horas têm uma remuneração adicional de 25% do valor 
de hora calculado sobre a média do salário base dos trabalhadores que laboram nestes regimes na 
respectiva empresa. 
3. A remuneração adicional referida no número anterior é cumulativa ao subsídio de trabalho nocturno ou 
por turnos referido no número 1 deste artigo. 
  
Secção II 
(…) 
  
Artigo 258º 
(…). 
1 – Anterior redacção do artigo. 
2 – A trabalho igual corresponde salário igual. 
3 – Entende-se por trabalho igual o trabalha que é prestado à mesma entidade patronal quando as tarefas 
desempenhadas são iguais ou de natureza objectivamente semelhante 
  
Secção V 



(…) 
  
Artigo 265º 
(…) 
1 – (…). 
2 – (…). 
3 – (…). 
4 – Eliminar. 
  
Capítulo VII 
(…) 
Secção I 
(…) 
  
Artigo 304º 
(…) 
1 - O trabalhador só pode ser colocado em categoria inferior àquela para que foi contratado ou a que foi 
promovido quando tal mudança, imposta por necessidades prementes da empresa ou por estrita 
necessidade do trabalhador, seja por este aceite e autorizada pela Inspecção-Geral do Trabalho, bem 
como quando o trabalhador retome a categoria para que foi contratado após haver substituído outro de 
categoria superior, cujo contrato se encontrava suspenso. 
2 – Da mudança de categoria prevista pelo número anterior nunca poderá resultar diminuição da 
remuneração do trabalhador. 
3 – Anterior n.º 2 
  
Artigo 305º 
(…) 
1 - A entidade empregadora pode encarregar o trabalhador de desempenhar outras actividades para as 
quais tenha qualificação e capacidade e que tenham afinidade ou ligação funcional com as que 
correspondem à sua função normal, ainda que não compreendidas na definição da categoria respectiva. 
2 - O disposto no número anterior só é aplicável se o desempenho da função normal se mantiver como 
actividade principal do trabalhador, não podendo, em caso algum, as actividades exercidas 
acessoriamente determinar a sua desvalorização profissional ou a diminuição da sua retribuição. 
3 - O disposto nos dois números anteriores deve ser articulado com a formação e a valorização 
profissional. 
4 - No caso de às actividades acessoriamente exercidas corresponder retribuição mais elevada, o 
trabalhador terá direito a esta e, após seis meses de exercício dessas actividades, terá direito a 
reclassificação, a qual só poderá ocorrer mediante o seu acordo. 
5 - O ajustamento do disposto no número 1, por sector de actividade ou empresa, sempre que necessário, 
será efectuado por convenção colectiva. 
6 - Salva estipulação em contrário, a entidade empregadora pode, quando o interesse da empresa o exija, 
encarregar temporariamente o trabalhador de serviços não compreendidos no objecto do contrato, desde 
que tal mudança não implique diminuição na retribuição, nem modificação substancial da posição do 
trabalhador. 
7 - Quando aos serviços temporariamente desempenhados, nos termos do número anterior, corresponder 
um tratamento mais favorável, o trabalhador terá direito a esse tratamento. 
  
Artigo 306º 
(…) 
1 - A entidade empregadora, salvo estipulação em contrário, só pode transferir o trabalhador para outro 
local de trabalho se essa transferência não causar prejuízo sério ao trabalhador ou se resultar da 
mudança, total ou parcial, do estabelecimento onde aquele presta serviço. 
2 - No caso previsto na segunda parte do número anterior, o trabalhador, querendo, pode rescindir o 
contrato com justa causa com direito à respectiva indemnização, salvo se a entidade empregadora provar 
que da mudança não resulta prejuízo sério para o trabalhador. 



3 - A entidade empregadora custeará sempre as despesas feitas pelo trabalhador directamente impostas 
pela transferência. 
  
Capítulo IX 
(…) 
  
Secção II 
(…) 
  
Artigo 377º 
(… 
  
1 - (...). 
2 - A falta da comunicação referida no número anterior implica a renovação do contrato por período igual 
ao prazo inicial. 
3 - A caducidade do contrato confere ao trabalhador o direito a uma compensação correspondente a três 
dias de remuneração de base por cada mês completo de duração, calculada segundo a fórmula 
estabelecida no artigo 134.º, não podendo ser inferior à correspondente.  
4 – Anterior n.º 3 
  
Artigo 378º 
(…) 
1 - O contrato de trabalho a termo incerto caduca mediante comunicação do termo pela entidade 
empregadora ao trabalhador, com a antecedência mínima de 7 ou 30 dias, conforme o contrato tenha 
durado até 6 meses, de 6 meses a 1 anos. 
2 - (...). 
3 - (...). 
4 - A cessação, por motivo não imputável ao trabalhador, de um contrato de trabalho a prazo que tenha 
durado 12 meses, impede uma nova admissão a termo incerto, para o mesmo posto de trabalho antes de 
decorridos seis meses. 
  
  
Secção IV 
(…) 
Subsecção I 
(…) 
Divisão I 
(…) 
  
Artigo 385º 
(…) 
1 - (...). 
2 - (...). 
3 – (…): 
a); 
b)  
c)  
d)  
e)  
f)  



g) Faltas injustificadas ao trabalho que determinem directamente prejuízos ou riscos graves para a 
empresa ou, independentemente de qualquer prejuízo ou risco, quando o número de faltas injustificadas 
atingir, em cada ano, cinco seguidas ou dez interpoladas. 
h)  
i) 
j) 
m)  
4 – Na alínea g) do número anterior não se incluem as faltas justificadas por natureza, nos termos do 
artigo 220º, mas que por qualquer motivo não tenham sido comprovadas pelo trabalhador, 
nomeadamente por falta de interesse da entidade empregadora. 
  
Divisão IV 
(…) 
  
Artigo 399º 
(…) 
1 - Da cessação do contrato de trabalho com fundamento na inadaptação do trabalhador não pode 
resultar diminuição do volume de emprego permanente da entidade empregadora. 
2 – (…): 
a) Admissão de trabalhador com contrato por tempo indeterminado; 
b) Passagem ao quadro permanente de trabalhador contratado a termo; 
c) Anterior alínea b). 
  
Subsecção III 
(…) 
  
Artigo 423º 
(…) 
1 - O trabalhador pode requerer a suspensão judicial do despedimento no prazo de cinco dias úteis 
contados da recepção da comunicação a que se refere o n.º 3 do artigo 404.º, ou o n.º 2 do artigo 414.º.  
2 - A providência cautelar de suspensão do despedimento é regulada nos termos Código de Processo do 
Trabalho.  
  
Artigo 423º-A 
(Suspensão do despedimento colectivo) 
1 - Os trabalhadores abrangidos pelo despedimento colectivo podem requerer a suspensão judicial do 
mesmo com fundamento em qualquer das situações previstas no n.º 1 do artigo anterior, no prazo de 
cinco dias úteis contados da data da cessação do contrato de trabalho constante da comunicação a que 
se refere o n.º. 1 do artigo 411.º.  
3 - A providência cautelar de suspensão e a acção de impugnação do despedimento seguem os termos 
do Código de Processo do Trabalho.  
  
Artigo 424º 
(…) 
1 - (...). 
2 – (…). 
3 - A providência cautelar de suspensão e a acção de impugnação do despedimento seguem os termos 
do Código de Processo do Trabalho.  
4 - Na acção de impugnação judicial do despedimento, a entidade empregadora apenas pode invocar 
factos constantes da decisão referida nos números 1 a 3 do artigo 404.º, cabendo-lhe o ónus da prova 
relativamente aos mesmos.  
  
Artigo 424º-A 



(Ilicitude do despedimento) 
1 - O despedimento é ilícito: 
a) Se não tiver sido precedido do processo respectivo ou este for nulo; 
b) Se se fundar em motivos políticos, ideológicos ou religiosos, bem como em qualquer outra forma de 
discriminação prevista no presente código, ainda que com invocação de motivo diverso; 
c) Se for declarada improcedente a justa causa invocada. 
2 – O processo é declarado nulo se: 
a) Faltar a comunicação referida no n.º 1 do artigo 400º, ou a mesma não respeitar a forma e as 
formalidades aí impostas; 
b) Não tiverem sido respeitados os direitos dos trabalhadores previstos nos artigos 402º, 403º e 407º; 
c) A decisão de despedimento e os seus fundamentos não constarem de documento escrito; 
d) Faltar algum dos requisitos previstos nos números 1 ou 2 do artigo 396.º, consoante os casos;  
e) Faltar alguma das comunicações previstas no artigo 415º. 
  
Artigo 425º 
(…) 
1 - Sendo o despedimento declarado ilícito, a entidade empregadora será condenada:  
a) No pagamento da importância correspondente ao valor das retribuições que o trabalhador deixou de 
auferir desde a data do despedimento até à data da sentença; 
b) Anterior alínea a); 
c) Na reintegração do trabalhador, sem prejuízo da sua categoria e antiguidade, salvo se até à sentença 
este tiver exercido o direito de opção previsto no n.º 3. 
2 - As consequências da ilicitude do despedimento são as previstas no presente artigo. 
3 - Em substituição da reintegração pode o trabalhador optar por uma indemnização correspondente a um 
mês de remuneração base por cada ano de antiguidade ou fracção, não podendo ser inferior a três 
meses, contando-se para o efeito todo o tempo decorrido até à data da sentença. 
4 - O direito de opção previsto no número anterior poderá ser exercido pelo trabalhador até ao trânsito em 
julgado da sentença.  
  
Artigo 426º 
(…) 
1 – À indemnização prevista na alínea a) do número 1 do artigo anterior deduzem-se as importâncias que 
o trabalhador tenha auferido a título de subsídio de desemprego, devendo o empregador entregar essa 
quantia à Segurança Social. 
2 – A essa indemnização será também deduzido o montante das retribuições respeitantes ao período 
decorrido desde a data do despedimento até trinta dias antes da data da propositura da acção, se esta 
não for proposta nos trinta dias subsequentes ao despedimento. 
  
Artigo 427º 
(…) 
Eliminar 
  
Secção II 
(…) 
  
Subsecção I 
(…) 
  
Artigo 450º 
(…) 
1 - O presente diploma regula a constituição das comissões de trabalhadores e os direitos previstos no 
artigo 54° da Constituição.  



2 - É direito dos trabalhadores constituírem em cada entidade empregadora, pública ou privada, uma 
comissão de trabalhadores para defesa dos seus interesses e para o exercício dos direitos previstos na 
Constituição.  
3 - Nas entidades empregadoras com estabelecimentos geograficamente dispersos, os respectivos 
trabalhadores poderão constituir subcomissões nos termos e com os requisitos previstos, com as devidas 
adaptações, para a constituição das comissões de trabalhadores.  
4 - Podem ser constituídas comissões coordenadoras nas empresas ou grupos de empresas, sectoriais 
ou distritais, para melhor intervenção na reestruturação económica, bem como para o desempenho de 
outros direitos consignados na Constituição e neste diploma. 
5 - As comissões de trabalhadores representam todos os trabalhadores dessa entidade empregadora 
independente do seu vínculo laboral. 
  
Artigo 452º 
(Constituição da comissão de trabalhadores e aprovação dos estatutos) 
1 - Os trabalhadores deliberam a constituição e aprovam os estatutos da comissão de trabalhadores, em 
assembleia constitutiva.  
2 - As comissões de trabalhadores reger-se-ão por estatutos aprovados, nos termos e de acordo com os 
requisitos estabelecidos, na presente lei, para a votação e eleição dos membros da comissão de 
trabalhadores, com as devidas adaptações.  
3 - Os estatutos proverão nomeadamente:  
a) Quanto à composição, eleição e duração do mandato da mesa que convoca e preside ao acto eleitoral 
e da comissão de apuramento global, bem como às regras do seu funcionamento, na parte não prevista 
na presente lei;  
b) Quanto à composição, eleição e duração do mandato da comissão de trabalhadores, e modo de 
preenchimento das vagas dos respectivos membros;  
c) Quanto ao funcionamento da respectiva comissão e à sua articulação com as correspondentes 
comissões coordenadoras e subcomissões;   
d) Quanto ao modo de financiamento das actividades da respectiva comissão, o qual não poderá, em 
caso algum, ser assegurado por uma entidade alheia ao conjunto dos trabalhadores da empresa.  
  
Artigo 452º-A 
(Publicidade dos estatutos) 
1 - Os estatutos das comissões de trabalhadores e das comissões coordenadoras serão patenteados 
durante quinze dias, a partir da sua aprovação, no local em que esta se tiver realizado e em cada um dos 
estabelecimentos da empresa e remetidos, dentro do mesmo prazo, por correio registado ou por 
protocolo, ao Ministério do Trabalho, para registo, e ao Ministério da tutela, bem como aos órgãos de 
gestão da empresa.  
2 - O Ministério do Trabalho publicá-los-á no Boletim do Trabalho e Emprego pela ordem de recepção e 
procederá ao correspondente registo. 
3 - O direito de impugnação previsto no artigo 450.º poderá ser exercido, com as necessárias adaptações, 
contra o acto de aprovação dos estatutos referidos no n.º 1 ou de qualquer das suas disposições, por 
qualquer trabalhador com direito a voto.  
  
Artigo 452º-B 
(Capacidade judiciária) 
As comissões de trabalhadores e as comissões coordenadoras gozam de capacidade judiciária activa e 
passiva, sem prejuízo dos direitos e da responsabilidade individual de cada um dos seus membros.  
  
Artigo 453º 
(…) 
O número de membros das comissões de trabalhadores não poderá exceder os seguintes:  
a) Em empresas com menos de 10 trabalhadores – 2 membros;  
b) Em empresas com menos de 201 trabalhadores – 3 membros;  
c) Em empresas de 201 a 500 trabalhadores – 5 membros;  
d) Em empresas de 501 a 1000 trabalhadores – 7 membros;  
e) Em empresas com mais de 1000 trabalhadores – 11 membros.  



  
Artigo 454º 
(…) 
O número de membros das subcomissões de trabalhadores não poderá exceder os seguintes:  
a) Estabelecimentos com menos de 20 trabalhadores – 1 membro;  
b) Estabelecimentos de 20 a 200 trabalhadores – 3 membros;  
c) Estabelecimentos com mais de 200 trabalhadores – 5 membros.  
  
Artigo 454º-A 
(Eleição) 
1 - Os membros das comissões de trabalhadores e das subcomissões são eleitos, de entre as listas 
apresentadas pelos trabalhadores da respectiva empresa ou estabelecimento, por voto directo e secreto e 
segundo o princípio de representação proporcional.  
2 - O acto eleitoral será convocado com a antecedência mínima de quinze dias por, pelo menos, cem ou 
10% dos trabalhadores da empresa com ampla publicidade e menção expressa do dia, local, horário e 
objecto, devendo ser remetida simultaneamente cópia da convocatória ao órgão de gestão da empresa. 
3 - Só podem concorrer as listas que se apresentem subscritas, no mínimo, por cem ou 10% dos 
trabalhadores da empresa, não podendo nenhum trabalhador subscrever ou fazer parte de mais de uma 
lista.   
4 - Nenhum trabalhador da empresa pode ser prejudicado nos seus direitos de eleger e ser eleito, 
nomeadamente por motivo de idade ou função, mas só podem ser eleitos trabalhadores cujo contrato 
tenha duração igual ou superior ao período do mandato.  
5 - A eleição será efectuada no local e durante as horas de trabalho.  
6 - As urnas de voto serão colocadas nos locais de trabalho, de modo a permitir que todos os 
trabalhadores possam votar e a não prejudicar a laboração normal da empresa ou estabelecimento.  
7 - A votação iniciar-se-á, pelo menos, trinta minutos antes do começo e terminará, pelo menos, sessenta 
minutos depois do termo do período normal de trabalho.  
8 - Os trabalhadores poderão votar durante o seu período normal de trabalho, para o que cada um 
disporá do tempo para tanto indispensável.  
9 - Nas empresas com estabelecimentos geograficamente dispersos, o acto eleitoral realizar-se-á em 
todos eles no mesmo dia, com o mesmo horário e com idêntico formalismo.  
10 - Quando, devido ao trabalho por turnos ou motivos análogos, não seja possível respeitar o disposto 
no número anterior, será assegurado que a abertura das urnas de voto e respectivo apuramento se faça 
simultaneamente em todos os estabelecimentos da empresa.  
  
Artigo 454º-B 
(Mesas de voto e de apuramento geral) 
1 - Em cada estabelecimento com um mínimo de dez trabalhadores deverá haver, pelo menos, uma mesa 
de voto, eleita pelos respectivos trabalhadores.  
2 - A cada mesa de voto não podem corresponder mais de 500 eleitores.   
3 - Cada mesa de voto é composta por um presidente e dois vogais, que dirigirão a respectiva votação.  
4 - Cada lista concorrente pode designar um representante como delegado de lista para acompanhar a 
respectiva mesa nas diversas operações do acto eleitoral.  
5 - O apuramento global do acto eleitoral é feito por uma comissão, da qual tem o direito de fazer parte 
um delegado designado para este efeito por cada uma das listas concorrentes.  
  
Artigo 454º-C 
(Acta) 
1 - De tudo o que se passar no acto eleitoral será lavrada acta, que, depois de lida e aprovada pelos 
membros da mesa de voto, será igualmente assinada e rubricada.   
2 - As presenças devem ser registadas em documento próprio, com termo de abertura e encerramento, 
assinado e rubricado em todas as folhas pela respectiva mesa, o qual constituirá parte integrante da 
respectiva acta.  
  
Artigo 454º-D 



(Publicidade do resultado das eleições) 
1 - Os elementos de identificação dos membros das comissões de trabalhadores eleitos, bem como uma 
cópia da acta ou actas da respectiva eleição, serão afixados, durante quinze dias, a partir do 
conhecimento da acta de apuramento, no local ou locais em que a eleição tiver tido lugar e remetidos, 
dentro do mesmo prazo, por correio registado ou por protocolo, ao Ministério do Trabalho, para registo, e 
ao Ministério da tutela, bem como aos órgãos de gestão da empresa.  
2 - O Ministério do Trabalho publicará, no Boletim do Trabalho e Emprego, nos trinta dias seguintes, a 
composição das comissões de trabalhadores.  
  
Artigo 454º-E 
(Impugnação das eleições) 
1 - No prazo de quinze dias, a contar da publicação dos resultados da eleição prevista no n.º 1 do artigo 
antecedente, poderá qualquer trabalhador com direito a voto, com fundamento na violação da lei, dos 
estatutos da comissão ou do regulamento eleitoral, impugnar a eleição perante o representante do 
Ministério Público da área da sede da respectiva empresa, por escrito devidamente fundamentado e 
acompanhado das provas que dispuser.  
2 - Dentro do prazo de sessenta dias, o representante do Ministério Público ouvida a comissão de 
trabalhadores interessada ou a entidade sobre quem recair a reclamação, colhidas as informações 
necessárias e tomadas em conta as provas que considerar relevantes, intentará no competente tribunal, 
ou abster-se-á de o fazer, disso dando conta ao impugnante, acção de anulação do acto eleitoral de que 
se trate, a qual seguirá o processo sumário previsto no Código de Processo Civil.  
3 - Notificado da decisão do representante do Ministério Público de não intentar acção judicial de 
anulação ou decorrido o prazo referido no número anterior, o impugnante poderá intentar directamente a 
mesma acção.  
4 - Só a propositura da acção pelo representante do Ministério Público suspende a eficácia do acto 
impugnado.  
  
Artigo 454º-F 
(Entrada em exercício) 
As comissões de trabalhadores e as comissões coordenadoras e as subcomissões entram em exercício 
nos cinco dias posteriores à afixação da acta da respectiva eleição nos termos do n.º 1 do artigo 454.º d.  
  
Artigo 454º-G 
(Destituição) 
Os membros das comissões e subcomissões de trabalhadores podem ser destituídos a todo o tempo, por 
votação realizada nos termos e com os requisitos estabelecidos para a sua eleição, com as devidas 
adaptações, devendo realizar-se, neste caso, novas eleições de acordo com o disposto na lei e nos 
estatutos.  
  
Artigo 454º-H 
(Constituição e estatutos das comissões coordenadoras) 
1 - As comissões coordenadoras são constituídas e regem-se por estatutos aprovados pelas comissões 
de trabalhadores por elas coordenadas.  
2 - A adesão ou a revogação da adesão de uma comissão de trabalhadores a uma comissão 
coordenadora é deliberada por voto directo e secreto, nos termos previstos no artigo 454.º, com as 
devidas adaptações, sob proposta da comissão de trabalhadores ou de cem ou 10% dos trabalhadores da 
empresa.  
  
Artigo 454.º-I 
(Composição das comissões coordenadoras) 
Cada comissão coordenadora não poderá exceder na sua composição o número das comissões de 
trabalhadores por ela coordenadas até ao limite máximo de onze membros.  
  
Artigo 454.º-J 
(Eleição) 



1 - Os membros das comissões coordenadoras são eleitos de entre si pelos membros das comissões de 
trabalhadores que se destinam a coordenar, sendo aplicável à sua eleição, com as necessárias 
adaptações, o disposto nos artigos 454.º b), c), d) até g).  
2 - O direito de impugnação das eleições pode ser exercido por qualquer membro das comissões de 
trabalhadores interessadas, sendo territorialmente competentes o representante do Ministério Público e o 
tribunal da área da sede da comissão coordenadora de que se trate.  
  
Subsecção II 
(…) 
  
Artigo 455.º 
(…) 
1 - Constituem direitos das comissões de trabalhadores: 
a) Receber todas as informações necessárias ao exercício da sua actividade;  
b) Exercer o controlo de gestão nas respectivas empresas;  
c) Intervir na reorganização das actividades produtivas;  
d) Participar na elaboração da legislação do trabalho e dos planos económico-sociais que contemplem o 
respectivo sector e na elaboração do Plano;  
e) Gerir ou participar na gestão das obras sociais da empresa.  
2 - Compete às subcomissões de trabalhadores:  
a) Exercer as competências que lhes sejam delegadas pelas comissões de trabalhadores;  
b) Informar a comissão de trabalhadores dos assuntos que entenderem de interesse para a normal 
actividade desta;  
c) Fazer a ligação entre os trabalhadores dos estabelecimentos e as respectivas comissões de 
trabalhadores, ficando vinculadas à orientação geral por estas estabelecida.  
3 – Eliminar. 
  
Artigo 455º-A 
(Reuniões da comissão de trabalhadores com o órgão de gestão da empresa) 
1 - A comissão de trabalhadores tem o direito de reunir periodicamente com o órgão de gestão da 
empresa para discussão e análise dos assuntos relacionados com o desempenho das suas atribuições, 
devendo realizar-se, pelo menos, uma reunião em cada mês.  
2 - Das reuniões referidas no número anterior será lavrada acta, assinada por todos os presentes.  
3 - O disposto nos números anteriores aplica-se igualmente às subcomissões de trabalhadores em 
relação às direcções dos respectivos estabelecimentos ou departamentos.  
  
Artigo 456.º 
(…) 
1 - Para o exercício da sua actividade, cada um dos membros das seguintes entidades disporá de crédito 
de horas, de entre o horário normal de trabalho, não inferior aos seguintes montantes:  
a) Subcomissões de trabalhadores: 12 horas mensais;  
b) Comissões de trabalhadores de entidades até 1000 trabalhadores: 40 horas mensais;  
c) Comissões de trabalhadores de entidades com mais de 1000 trabalhadores: 56 horas mensais;  
d) Comissões coordenadoras: 56 horas mensais.  
2 - As comissões de trabalhadores podem optar por um montante global, que será apurado pela seguinte 
formula: C = n x 40, em que C é o crédito de horas e n o número de membros da comissão de 
trabalhadores.  
3 - Nas entidades empregadoras com mais de três mil trabalhadores as comissões de trabalhadores 
poderão ter um dos seus membros a tempo inteiro não contando este tempo para o referido no n.º 1 deste 
artigo. 
4 - Anterior n.º 6. 
5 - Nas empresas do sector empresarial do Estado com mais de mil trabalhadores, e independentemente 
dos créditos previstos no n.º 1, as comissões de trabalhadores podem dispor de um dos seus membros a 
tempo inteiro, desde que observado o disposto no n.º 3 no que respeita à unanimidade.  



6 – Com ressalva do disposto no número anterior, consideram-se sempre justificadas as faltas dadas 
pelos membros das comissões, subcomissões e comissões coordenadoras no exercício da sua 
actividade. 
  
Artigo 457º 
1. Salvo o disposto nos números seguintes, as comissões ou subcomissões de trabalhadores devem 
marcar as reuniões gerais a realizar nos locais de trabalho fora do horário afixado para esse local ou 
estabelecimento. 
2. Podem realizar-se reuniões gerais de trabalhadores nos locais de trabalho durante o horário de 
trabalho, afixado para esse local ou estabelecimento, até um máximo de quinze horas por ano desde que 
se assegure os serviços de natureza urgente. 
3. Para o efeito do número anterior, as comissões ou as subcomissões de trabalhadores são obrigadas a 
comunicar, sempre que possível, aos órgãos de gestão da entidade empregadora a realização das 
reuniões com a antecedência mínima de quarenta e oito horas. 
  
Artigo 458.º 
(Apoio às comissões e subcomissões de trabalhadores) 
1. Os órgãos de direcção ou de gestão das entidades empregadoras devem pôr à disposição das 
comissões e subcomissões de trabalhadores as instalações adequadas, bem como os meios materiais 
necessários ao desempenho das suas funções, bem como meios de comunicação, transporte e 
reprografia e outros bens técnicos necessários. 
2 - As comissões e subcomissões de trabalhadores têm igualmente direito à distribuição de propaganda 
relativa aos interesses dos trabalhadores, bem como à sua afixação em local adequado que for destinado 
para esse efeito.  
  
Artigo 459º 
(Conteúdo do direito à informação) 
1 - O direito à informação abrange as seguintes matérias e direitos:  
a) Planos gerais de actividade e orçamento;   
b) Organização da produção e suas implicações no grau da utilização da mão-de-obra e do equipamento;  
c) Situação de aprovisionamento;  
d) Previsão, volume e administração de vendas;  
e) Gestão de pessoal e estabelecimento dos seus critérios básicos, montante da massa salarial e sua 
distribuição pelos diferentes escalões profissionais, regalias sociais, mínimos de produtividade e grau de 
abstencionismo;  
f) Situação contabilística da empresa compreendendo o balanço, conta de resultados e balancetes 
trimestrais;  
g) Modalidades de financiamento;  
h) Encargos fiscais e parafiscais;  
i) Projectos de alteração do objecto e do capital social e projectos de reconversão da actividade produtiva 
da empresa. 
3 - A violação do dever de sigilo estabelecido no número anterior é punida com a pena prevista no artigo 
195° do Código Penal, respectivamente, sem prejuízo das sanções aplicáveis em processo disciplinar. 
  
Artigo 459º-A 
(Obrigatoriedade de parecer prévio) 
1 - Terão de ser obrigatoriamente precedidos de parecer escrito da comissão de trabalhadores os 
seguintes actos:  
a) Aprovação de regulamentos internos;  
b) Modificação dos critérios de base de classificação profissional e de promoções;  
c) Alteração nos horários de trabalho aplicáveis a todos ou a parte dos trabalhadores da empresa;  
d) Estabelecimento do plano anual de férias dos trabalhadores da empresa;  
e) Mudança de local de actividade da empresa ou do estabelecimento;  
f) Celebração de contratos de viabilização ou contratos -programa;  



g) Quaisquer medidas de que resulte uma diminuição sensível dos efectivos humanos da empresa ou 
agravamento substancial das suas condições de trabalho;  
h) Encerramento de estabelecimentos ou de linhas de produção;  
i) Dissolução da empresa ou pedido de providência de recuperação da empresa ou de declaração da sua 
falência;  
j) Aprovação dos estatutos das empresas do sector empresarial do Estado e das respectivas alterações;  
k) Nomeação de gestores para as empresas do sector empresarial do Estado.  
2 - O parecer referido no número anterior deve ser emitido no prazo máximo de quinze dias, a contar da 
recepção do escrito em que for solicitado, se outro maior não for concedido em atenção da extensão ou 
complexidade da matéria.  
3 - Decorridos os prazos referidos no n.º 2 sem que o parecer tenha sido entregue à entidade que o tiver 
solicitado considera-se preenchida a formalidade prevista no n.º 1.  
  
Artigo 459º-B 
(Prestação de informações) 
1 - Os membros das comissões e subcomissões requererão, por escrito, respectivamente, ao órgão de 
gestão da empresa ou de direcção do estabelecimento os elementos de informação respeitantes às 
matérias referidas nos artigos anteriores.  
2 - As informações ser-lhe-ão prestadas, por escrito, no prazo de dez dias, salvo se, pela sua 
complexidade, se justificar prazo maior, que nunca será superior a trinta dias.  
3 - O disposto nos números anteriores não prejudica o direito à recepção de informações nas reuniões 
previstas no artigo 455º-A 
  
Artigo 459º-C 
(Finalidade do controlo de gestão) 
1 - O controlo de gestão visa proporcionar e promover a intervenção democrática e o empenhamento 
responsável dos trabalhadores na vida da respectiva empresa, em especial, e no processo produtivo, em 
geral.  
2 - O controlo de gestão é exercido pelas comissões de trabalhadores, não sendo delegável este direito.  
  
Artigo 459.º- D 
(Exercício do controlo de gestão) 
1 - O controlo de gestão não pode ser exercido em relação às seguintes actividades:  
a) Emissão e produção de moeda;  
b) Direcção de política monetária, financeira ou cambial;  
c) Imprensa Nacional;  
d) Investigação científica e militar;  
e) Serviço público postal e de telecomunicações;  
f) Estabelecimentos fabris militares.  
2 - Excluem-se igualmente do controlo de gestão as actividades com interesse para a defesa nacional ou 
que envolvam, por via directa ou delegada, prerrogativas da Assembleia da República, das Assembleias 
Regionais, do Governo da República, dos Governos Regionais e dos demais Órgãos de Soberania 
Nacional.  
3 - Nas empresas do sector cooperativo que não tenham trabalhadores assalariados ao seu serviço, 
empresas em autogestão e unidades de exploração colectiva de trabalhadores, o controlo de gestão 
assumirá as formas previstas nos respectivos estatutos.  
  
Artigo 459º-E 
(Conteúdo do controlo de gestão) 
No exercício do direito do controlo de gestão, compete às comissões de trabalhadores:  
a) Apreciar e emitir parecer sobre os orçamentos e planos económicos da empresa, em particular os de 
produção, e respectivas alterações, bem como acompanhar e fiscalizar a sua correcta execução;  
b) Zelar pela adequada utilização, pela empresa, dos recursos técnicos, humanos e financeiros;  



c) Promover, junto dos órgãos de gestão e dos trabalhadores, medidas que contribuam para a melhoria 
qualitativa e quantitativa da produção, designadamente nos domínios da racionalização do sistema 
produtivo, da actuação técnica e da simplificação burocrática;  
d) Zelar pelo cumprimento das normas legais e estatutárias e do Plano na parte relativa à empresa e ao 
sector respectivo;  
e) Apresentar aos órgãos competentes da empresa sugestões, recomendações ou críticas tendentes à 
aprendizagem, reciclagem e aperfeiçoamento profissionais dos trabalhadores e, em geral, à melhoria da 
qualidade de vida no trabalho e das condições de higiene e segurança;  
f) Participar, por escrito, aos órgãos de fiscalização da empresa ou às autoridades competentes, na falta 
de adequada actuação daqueles, a ocorrência de actos ou factos contrários à lei, aos estatutos da 
empresa ou às disposições imperativas do Plano;  
g) Defender junto dos órgãos de gestão e fiscalização da empresa e das autoridades competentes os 
legítimos interesses dos trabalhadores da respectiva empresa e dos trabalhadores em geral.  
  
Artigo 459º-F 
(Representantes dos trabalhadores nos órgãos das empresas) 
1 - Nas empresas do sector empresarial do Estado, as comissões de trabalhadores designarão ou 
promoverão, nos termos dos artigos 454º a 454º-B, a eleição de representantes dos trabalhadores para 
os órgãos sociais da respectiva empresa.  
2 - O número de trabalhadores a eleger e o órgão social competente são os previstos nos estatutos da 
respectiva empresa.   
3 - No sector privado, o disposto nos números anteriores fica na disponibilidade das partes.  
4 - O disposto neste artigo poderá ser regulado por lei própria.  
  
Artigo 459º-G 
(Legitimidade para intervir) 
O direito de intervenção na organização das unidades produtivas será exercido:  
a) Directamente pelas comissões de trabalhadores, quando se trate de reorganização de unidades 
produtivas da respectiva empresa;  
b) Através da correspondente comissão coordenadora, quando se trate da reorganização de unidades 
produtivas do sector de produção a que pertença a maioria das empresas cujas comissões de 
trabalhadores sejam coordenadas por aquela comissão.  
  
Artigo 459º-H 
(Direitos de intervenção) 
No âmbito do exercício do seu direito de intervenção na reorganização das unidades produtivas, compete 
às comissões de trabalhadores e às comissões coordenadoras:  
a) O direito de serem previamente ouvidas e de sobre elas emitirem parecer, nos termos e prazos 
previstos no artigo 130.º, sobre os planos ou projectos de reorganização referidos no artigo anterior;  
b) O direito de serem informadas sobre a evolução dos actos subsequentes;  
c) O direito de terem acesso à formulação final dos instrumentos de reorganização e de sobre eles se 
pronunciarem antes de oficializados;  
d) O direito de reunirem com os órgãos ou técnicos encarregados dos trabalhos preparatórios de 
reorganização;  
e) O direito de emitirem juízos críticos, de formularem sugestões e de deduzirem reclamações junto dos 
órgãos sociais da empresa ou das entidades legalmente competentes.  
  
Artigo 459º-I 
(Protecção aos membros das comissões e subcomissões de trabalhadores) 
1. Os membros das comissões ou subcomissões de trabalhadores não poderão de alguma forma ser 
discriminados na progressão das suas carreiras, na formação profissional ou por qualquer forma 
pecuniária. 
2. As faltas dadas pelos citados na alínea anterior e ao abrigo dos créditos de hora respectivos não 
poderão contar para qualquer tipo de absentismo nem poderão influenciar redução de qualquer prémio, 
distribuição de lucros ou remunerações que nessa entidade empregadora sejam indexadas à assiduidade. 
  



Subtítulo II 
(…) 
  
Capítulo I 
(…) 
  
Secção I 
(…) 
  
Artigo 520º 
(…) 
Sob pena de nulidade, os instrumentos de regulamentação colectivas serão celebradas por escrito e 
assinadas pelos representantes das associações sindicais e, conforme os casos, pelos representantes 
das associações de empregadores ou das entidades empregadoras interessadas.  
  
Artigo 521º 
(…) 
1 - Os instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho não podem:  
a) Limitar o exercício dos direitos fundamentais constitucionalmente garantidos; 
b) Anterior a); 
c) Incluir qualquer disposição que importe para os trabalhadores tratamento menos favorável do que o 
estabelecido por lei; 
d) Estabelecer regulamentação das actividades económicas, nomeadamente no tocante aos períodos de 
funcionamento das empresas, ao regime fiscal e à formação dos preços; 
e) Anterior c) 
2 - (...). 
  
Secção II 
(…) 
  
Artigo 523º 
(…) 
A aplicabilidade de uma convenção colectiva que tenha por objecto as relações de trabalho de um ramo 
de actividade faz cessar automaticamente a aplicação das convenções cujo âmbito se define por 
profissão ou profissões relativamente àquele ramo de actividade e aos trabalhadores também abrangidos 
por aquela convenção.  
  
Artigo 524º 
(…) 
1 - A regulamentação estabelecida por qualquer um dos modos referidos no artigo 2º não pode ser 
afastada pelos contratos individuais de trabalho, salvo para estabelecer condições mais favoráveis para 
os trabalhadores. 
2 – Anterior n.º 1 
3 - Sempre que numa empresa se verifique concorrência de instrumentos de regulamentação colectiva 
aplicáveis a alguns trabalhadores serão observados os seguintes critérios de prevalência: 
a) Sendo um dos instrumentos concorrentes ou um acordo colectivo ou um acordo de empresa, será esse 
o aplicável;  
b) Em todos os outros casos, prevalecerá o instrumento que for considerado, no seu conjunto, mais 
favorável pelo sindicato representativo do maior número dos trabalhadores em relação aos quais se 
verifica a concorrência desses instrumentos. 
4 - No caso previsto na alínea b) do número anterior, o sindicato competente deverá comunicar por escrito 
ao empregador interessado e à Inspecção do Trabalho, no prazo de trinta dias a contar da entrada em 
vigor do último dos instrumentos concorrentes, qual o que considera mais favorável.   



5 - Caso a faculdade prevista no número anterior não seja exercida pelo sindicato respectivo no prazo 
consignado, tal faculdade defere-se aos trabalhadores da empresa em relação aos quais se verifique 
concorrência, que, no prazo de trinta dias, deverão, por maioria, escolher o instrumento mais favorável.   
6 - A declaração e a deliberação previstas nos números anteriores são irrevogáveis até ao termo da 
vigência efectiva do instrumento por elas adoptado.  
7 - Na ausência de escolha, quer pelos sindicatos quer pelos trabalhadores, será aplicável o instrumento 
de publicação mais recente.   
  
Artigo 525º 
(…) 
1 – (…). 
2 – Em caso de concorrência entre regulamentos de extensão, aplica-se o que contiver um tratamento 
mais favorável ao trabalhador. 
  
Capítulo II 
(…) 
  
Secção I 
(…) 
  
Artigo 526º 
(Representantes) 
1 – (…). 
2 – (…). 
3 - A revogação do mandato só é eficaz após comunicação escrita, através de carta registada e com 
aviso de recepção à outra parte, e até à assinatura da convenção colectiva. 
  
Artigo 527º 
(…) 
1 - As convenções colectivas de trabalho podem regular: 
a) As relações entre as partes outorgantes, nomeadamente no que toca à verificação do cumprimento da 
convenção e aos meios de resolução de conflitos decorrentes da sua aplicação e revisão; 
b) Os direitos e deveres recíprocos dos trabalhadores e das entidades empregadoras vinculados por 
contratos individuais de trabalho;   
c) Os processos de resolução dos litígios emergentes de contratos individuais de trabalho celebrados 
entre entidades empregadoras e trabalhadores, instituindo mecanismos de conciliação, mediação e 
arbitragem.   
2 - As convenções colectivas devem prever a constituição de comissões formadas por igual número de 
representantes de entidades signatárias com competência para interpretar e integrar as suas disposições.  
  
Artigo 528º 
(…) 
1 - O funcionamento das comissões referidas no número 2 do artigo 527.º reger-se-á pelo disposto nas 
convenções colectivas.  
2 - As comissões paritárias só podem deliberar desde que esteja presente metade dos membros efectivos 
representantes de cada parte.  
3 - As deliberações tomadas por unanimidade consideram-se para todos os efeitos como regulamentação 
do instrumento a que respeitem e serão depositadas e publicadas nos mesmos termos das convenções 
colectivas.  
4 - As deliberações tomadas por unanimidade são automaticamente aplicáveis às entidades 
empregadoras e aos trabalhadores abrangidos pelas portarias de extensão das convenções que forem 
interpretadas ou integradas.  
6 - A pedido da comissão poderá participar nas reuniões, sem direito a voto, um representante do 
Ministério do Trabalho.  



  
Artigo 529º 
(…) 
1 - O texto final das convenções colectivas deverá referir obrigatoriamente:   
a) A designação das entidades celebrantes;   
b) A área e âmbito de aplicação; 
c) A data da celebração. 
d) Convenção alterada e respectiva data de publicação. 
e) As tabelas salariais com valores salariais expressos para todas as profissões e categorias 
profissionais.   
  
Secção II 
(…) 
  
Artigo 530º 
(…) 
1 – (…).  
2 – (…). 
3 - A proposta deve ser apresentada na data da denúncia, sob pena de esta não ter validade. 
4 - Das propostas, bem como da documentação que deve acompanhá-las, nomeadamente, a 
fundamentação económica, serão enviadas cópias ao Ministério do Trabalho.   
  
Secção V 
(…) 
  
Artigo 542º A 
(Retroactividade) 
Os instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho não podem conferir eficácia retroactiva a 
qualquer das suas disposições, à excepção das tabelas salariais às quais podem ser atribuídos efeitos 
desde a data em que se tenha esgotado o prazo de resposta à proposta de negociação ou, no caso de 
revisão de uma convenção anterior, até ao termo do prazo de doze meses após a sua entrada em vigor.  
  
Artigo 543º 
(…) 
1 – As convenções colectivas e as decisões arbitrais vigoram pelo prazo que delas constar 
expressamente. 
2 – A convenção colectiva e a decisão arbitral mantêm-se em vigor até serem substituídas por outro 
instrumento de regulamentação colectiva. 
  
Artigo 544º 
(…) 
Eliminar 
  
Artigo 545º 
(…) 
1 - A convenção colectiva pode ser denunciada, no todo ou em parte, por qualquer das entidades que a 
subscreveram.  
2 - As convenções colectivas não podem ser denunciadas antes de decorridos dez meses após a data da 
sua entrada em vigor. 
3 - A denúncia pode ser feita a todo o tempo quando: 
a) As partes outorgantes acordem no princípio da celebração da convenção substitutiva, em caso de 
cessão total ou parcial, de uma empresa ou estabelecimento;   



b) As partes outorgantes acordem na negociação simultânea da redução da duração e da adaptação da 
organização do tempo de trabalho.  
  
Artigo 546º 
(…) 
Eliminar 
  
Artigo 547º 
(…) 
1 - As condições de trabalho fixadas por instrumento de regulamentação colectiva só podem ser 
reduzidas por convenção colectiva de cujo texto conste, em termos expressos, o seu carácter 
globalmente mais favorável, sem prejuízo do disposto nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 521.º.   
2 - A redução prevista no número anterior prejudica os direitos adquiridos por força de instrumento de 
regulamentação colectiva de trabalho substituído, com ressalva do disposto no n.º 2 do artigo 521.º.  
  
Capítulo III 
(…) 
  
Artigo 550º 
(…) 
1 – (…). 
2 – (…). 
3 – (…). 
4 - A adesão pode não abranger todo o conteúdo da convenção a que se refere, mas dela não pode 
resultar modificação desse conteúdo, ainda que destinada a aplicar-se somente no âmbito da entidade 
aderente. 
5 – Anterior n.º 4. 
  
Capítulo IV 
(…) 
  
Secção I 
(…) 
  
Artigo 551º 
(…) 
A todo o tempo as partes podem acordar em submeter a arbitragem nos termos que definirem ou, na falta 
de definição, segundo o disposto nos números seguintes, os conflitos colectivos que resultem da 
celebração ou revisão de uma convenção colectiva.  
  
Artigo 552º 
(…) 
1. – (…). 
2 – (…). 
3 – (…). 
4 – (…). 
5 – (…). 
6 - Não podem ser árbitros os gerentes, administradores, representantes, empregados, consultores e 
todos aqueles que tenham interesse financeiro directo nas entidades interessadas na arbitragem ou nas 
empresas das entidades empregadoras interessadas ou dos associados das organizações interessadas e 
ainda os cônjuges, parentes e afins em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, adoptantes e 
adoptados das pessoas indicadas. 
  



Secção II 
(…) 
  
Artigo 554º 
(…) 
1 - Nos conflitos que resultem da celebração ou revisão de uma convenção colectiva de trabalho pode ser 
tornada obrigatória a realização de arbitragem quando, tendo-se frustrado a conciliação ou a mediação, 
as partes não acordem, no prazo de dois meses a contar do termo daqueles processos, em submeter o 
conflito a arbitragem voluntária.  
2 - Tratando-se de empresas públicas ou de capitais exclusivamente públicos, a arbitragem obrigatória só 
pode ser determinada por recomendação do Conselho Económico e Social.  
3 - Eliminar 
  
Artigo 555º 
(…) 
A arbitragem obrigatória pode ser determinada por despacho do Ministério do Trabalho, mediante 
requerimento de qualquer das partes ou recomendação do Conselho Económico e Social.  
  
Artigo 556º 
(…) 
1 - Nas quarenta e oito horas subsequentes à notificação do despacho que determina a realização da 
arbitragem obrigatória as partes nomearão o respectivo árbitro, cuja identificação será comunicada, no 
prazo de vinte e quatro horas, à outra parte, ao Ministério do Trabalho e ao secretário-geral do Conselho 
Económico e Social.  
2 - No prazo de setenta e duas horas a contar da notificação referida na parte final do número anterior, os 
árbitros de parte procederão à escolha do terceiro árbitro, cuja identificação será comunicada, nas vinte e 
quatro horas subsequentes, às entidades referidas na parte final do número anterior.  
3 - Sempre que falte a nomeação de qualquer árbitro de parte, o secretário-geral do Conselho Económico 
e Social designará o árbitro ou árbitros em falta no prazo de vinte e quatro horas, podendo cada uma das 
partes oferecer outro, em sua substituição, nas quarenta e oito horas seguintes, procedendo os árbitros 
de parte à escolha do terceiro árbitro, nos termos do número anterior.  
4 - Na falta de acordo quanto à nomeação do terceiro árbitro, o secretário-geral do Conselho Económico e 
Social designá-lo-á no prazo de vinte e quatro horas.  
5 - A designação prevista nos números anteriores é feita, mediante sorteio, de entre árbitros, em número 
não inferior a dez, propostos pelo Ministro do Trabalho e constantes de uma lista acordada pelas partes 
trabalhadora e empregadora do Conselho Económico e Social e publicada no Boletim do Trabalho e 
Emprego.  
6 - O secretário-geral do Conselho Económico e Social notificará os representantes da parte trabalhadora 
e empregadora do Conselho do dia e hora do sorteio, realizando-se este à hora marcada na presença de 
todos os representantes, ou, na falta destes, uma hora depois com os que estiverem presentes.  
7 – Anterior n.º 6. 
  
Artigo 557º 
(…) 
A lista de árbitros será elaborada de acordo com os critérios fixados pelo n.º 5 do artigo anterior. 
  
Capítulo V 
(…) 
  
Artigo 561º 
(…) 
1 - Ouvidas as associações sindicais e as associações ou entidades empregadoras interessadas, pode, 
por portaria do Ministro do Trabalho, ser determinada a extensão, total ou parcial, das convenções 
colectivas ou decisões arbitrais a entidades empregadoras do mesmo sector económico e a trabalhadores 
da mesma profissão ou profissão análoga, desde que exerçam a sua actividade na área e no âmbito 
naquelas fixados e não estejam filiados nas mesmas associações.  



2 - Pode, por portaria do Ministro do Trabalho, e sob sua iniciativa, ser determinada a extensão de 
convenções colectivas a empresas e a trabalhadores do sector económico e profissional regulado que 
exerçam a sua actividade em área diversa daquela em que a mesma convenção se aplica, quando não 
existam associações sindicais ou patronais e se verifique identidade ou semelhança económica e social.   
3 - As portarias de extensão, salvo referência expressa em contrário, não são aplicáveis às empresas 
relativamente às quais exista regulamentação colectiva específica. 
4 - Aplica-se às portarias de extensão o disposto neste diploma sobre a publicação e entrada em vigor 
das convenções colectivas de trabalho. 
  
Capítulo VI 
(…) 
  
Artigo 564º 
(…) 
Nos casos em que seja inviável o recurso ao regulamento de extensão prevista no artigo anterior, poderá 
ser emitido pelos Ministros do Trabalho e da tutela ou responsável pelo sector de actividade um 
regulamento de condições de trabalho sempre que se verifique uma das seguintes condições:  
a) Inexistência de associações sindicais ou patronais;  
b) Recusa reiterada de uma das partes em negociar;  
c) Prática de actos ou manobras dilatórias que, de qualquer modo, impeçam o andamento normal do 
processo de negociação.  
  
  
Subtítulo III 
(…) 
  
Secção III 
(…) 
  
Artigo 573º 
(…) 
1 - A todo o tempo as partes podem acordar em submeter a mediação os conflitos colectivos, 
nomeadamente os que resultem da celebração ou revisão de uma convenção colectiva.   
2 - O processo de mediação será conduzido em conformidade com as regras definidas por acordo das 
partes, ou, na falta dessa definição, nos termos dos artigos seguintes.  
  
Artigo 574º 
(…) 
1 - O mediador será escolhido pelas partes e deverá remeter a estas a sua proposta por carta registada 
no prazo de vinte dias a contar da sua nomeação.  
2 – anterior nº 5. 
3 – anterior nº 7. 
4 – anterior nº 8. 
5 - Até ao termo do prazo referido no número anterior, o mediador poderá realizar todos os contactos, 
com cada uma das partes em separado, que considere convenientes e viáveis no sentido da obtenção de 
um acordo.  
6 - O mediador está obrigado a guardar sigilo de todas as informações colhidas no decurso do processo 
que não sejam conhecidas da outra parte.  
  
Artigo 575º 
(…) 
Eliminar 
  



Capítulo II 
(…) 
  
Artigo 578º 
(…) 
1 - O recurso à greve é decidido pelas associações sindicais ou pelas assembleias de trabalhadores. 
2 - As assembleias de trabalhadores poderão decidir do recurso à greve, por voto secreto, desde que a 
assembleia seja expressamente convocada para o efeito por 20% ou duzentos trabalhadores.  
3 - (...). 
  
Artigo 579º 
(…) 
1 - Os trabalhadores em greve serão representados pela associação ou associações sindicais ou, quando 
a greve for convocada por assembleia de trabalhadores, por uma comissão eleita para o efeito. 
2 - (...). 
  
Artigo 581º 
(…) 
1 - (...). 
2 – (…). 
3 - Eliminar 
  
Artigo 584º 
(…) 
1 - (...). 
2 - (...). 
a) (…); 
b) (…); 
c) (…); 
d) (…); 
e) (…); 
f) (…); 
g) Eliminar; 
h) Eliminar; 
i) Eliminar; 
j) Transportes, cargas e descargas de animais e géneros alimentares deterioráveis. 
3 - (...). 
  
Artigo 585º 
(…) 
1 - (...). 
2 – Eliminar. 
3 – Eliminar. 
4 – Eliminar. 
5 – Eliminar. 
6 – Eliminar. 
  
Artigo 586º 
(…) 
1 – (…). 



2 – Eliminar. 
  
  
Artigo 587º 
(…) 
Eliminar 
  
Artigo 588º 
(…) 
A greve termina no fim do prazo estabelecido no pré-aviso ou por deliberação das entidades que a 
tenham declarado, cessando imediatamente os efeitos previstos no artigo 583º. 
  
Artigo 590º 
(…) 
1 – (…). 
2 – Eliminar. 
  
Artigo 592º 
(…) 
Eliminar 
  
  

Assembleia da República, 14 de Janeiro de 2003 
 O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 

  

 


