
 

 

Trilogus, Lda 

1 
Guia para leitura da Lei n.º 99/2003 de 27 de Agosto  -  Aprova o Código do Trabalho 

 
Art.3º - Entrada em vigor - O Código do Trabalho entra em vigor no dia 1 de Dezembro de 2003 
 
Curiosidades: 
 Com a aprovação deste código é efectuada a transposição, parcial ou total, de 17 directivas comunitárias 
 Este Código do Trabalho revoga matérias espalhadas por 47 diplomas.    
      Como por exemplo:  Dec-Lei n.º 49408, de 24 de Novembro de 1969 (lei do contrato de trabalho); 

 
 

LIVRO I - Parte geral 
 
TÍTULO I - Fontes e aplicação do direito do trabalho     
TÍTULO II - Contrato de trabalho     
CAPÍTULO I - Disposições gerais     
Secção I - Noção e âmbito.  A10     
Secção II - Sujeitos.       
 Subs.I - Capacidade. A14    
 Subs.II - Direitos de personalidade. A15    
 Subs.III - Igualdade e não discriminação. A22   
  Igualdade de condições de trabalho, em particular quanto  retribuição, entre sexos. A28  
 Subs.IV - Protecção da maternidade e da paternidade, A33   
  Maternidade - 120 dias, 90 obrig. a seguir ao parto. A35  
  + 30 dias por cada gémeo alem do primeiro. 

Aborto expontaneo + art.142 Cod.Penal.(aborto oficialmente reconhecido) - mínimo 14 dias 
maximo 30. 

  Paternidade - 5 dias uteis, seguidos ou interpolados, gozados no 1º mês. A36  
   Pai pode trocar licença maternidade com a mãe. 
  Adopção - se menor de 15 anos, adoptante tem direito 100 dias (pode ser dividido por 2) A38  

A trab.grávida tem dispensa para consultas pré-natais pelo tempo e num.vezes necessários e 
justificados. A39  

   A mãe que comprovad. amamente, tem dispensa enquanto durar a amamentação. 
Se não houver amamentação, a mãe ou o pai tem direito a dispensa acima p/ aleitação, até 
o filho perfazer 1 ano. 

  Faltas p assistência a menores. A40  
  Até max. 30 dias por ano, inadiável e imprescindivel por doença ou acidente, se menor 10 anos. 
  Se hospitalizado, pelo tempo que durar o internamento, se menor 10 anos. 
 Subs.V -Trabalho de menores - A53   
  Menores - Idade mínima de admissão:16 anos. A55 e A56  
   Menores - <16 anos, só c/ escolaridade mínima e p/ trabalhos leves. 
   Menores - >16 anos mas s/ escolaridade mínima existem várias condicionantes. 
   Excepção feita ao trabalho realizado durante as férias escolares. 
 Subs.VI - Trabalhador com capacidade de trabalho reduzida. A71   
 Subs.VII - Trabalhador com deficiência ou doença crónica. A73   
 Subs.VIII - Trabalhador estudante. A79   
 Subs.IX - Trabalhador estrangeiro. A86   
 Subs.X - Empresas. A91   
  Tipos de empresas.A91  
   Microempresa  até 10 trabalhadores.  
   Pequena emp.- +10 até 50 
   Média emp.- +50 até 200 
   Grande emp.- + de 200 
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Secção III -Formação do contrato    
 Subs.I - Negociação. A93   
 Subs.II - Contrato-promessa. A94   
 Subs.III - Contrato de adesão. A95   
 Subs.IV - Informação. A97, A98 e A99  (importante ler)   
 Subs.V - Forma. A102   
Secção IV - Período experimental    

Durante o período experim. qualquer das partes pode denunciar o contrato sem aviso prévio, sem 
justa causa, sem direito a indemnização, salvo acordo escrito em contrário. A105  

  Tendo o periodo exp. durado mais de 60 dias, é necessário aviso prévio de 7 dias.  
  Contratos por tempo indeterminado. A107  
   90 dias para a generalidade dos trabalhadores 

180 dias - cargos complexidade técnica, elevado grau respons., especial qualificação, 
funções de confiança. 

   240 dias - Pessoal de direcção e quadros superiores 
  Contratos a termo. A108  
   30 dias se contrato >= a 6 meses. 
   15 dias se contrato < a 6 meses. 
  Contratos em comissão de serviço. A109  
   Nos contr.com.serviço o período experim. depende do estipulado no respectivo acordo. 
   Não pode exceder 180 dias. 

A duração do período experim. pode ser reduzido por IRCT ou por acordo escrito. Pode até ser 
excuído. A110  

Secção V - Objecto. A111    
Secção VI - Invalidade do contrato de trabalho. A114    
Secção VII - Direitos, deveres e garantias das partes.    
 Subsecção I - Disposições gerais. A119   
 Subsecção II - Formação profissional. A123   

A formação contínua deve abranger, em cada ano, pelo menos 10% dos trab. com contrato sem 
termo. N.2 A125  

Ao trabalhador deve ser assegurada um nº mínimo de 20 horas anuais de formação certificada. 
N.3 A125  

  O nº mínimo é de 35 horas, a partir de 2006. N.4 A125  
Secção VIII - Cláusulas acessórias.    
 Subsecção I - Condição e termo. A127   
 Subsecção II - Termo resolutivo.   
  Divisão I - Disposições gerais.  

O contrato de trabalho a termo só pode ser celebrado para necessidades temporárias e 
pelo tempo estritamente necessário à satisfação dessas necessidades. N.1 A129  

   N.2 A129 - Define necessidades temporárias (importante ler)  
   Exceptua um contrato a termo nas seguintes condições:    N.3 A129  
    Lançamento de uma nova actividade de duração incerta. 
    Início de laboração de uma empresa ou estabelecimento. 

Contratação de trabalhadores primeiro emprego ou desempregados longa duração. 
N.1 A131 - Define indicações que devem constar do contrato de trabalho a termo 
(importante ler)  
A cessação de contrato trab.a termo impede admissão p/ o mesmo posto antes de decorrer 
1/3 do tempo do contrato, incluindo renovações. A132  

   Informações.  A133  
    O empregador deve comunicar, no prazo máximo de cinco dias úteis: 
       à comissão de trabalhadores se existir, 
       tratando-se de trabalhador sindicalizado, ao respectivo sindicato, 
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a celebração, com indicação do respectivo fundamento legal, e a cessação do 
contrato a termo 

Deve comunicar, trimestralmente, à Inspecção-Geral do Trabalho os elementos 
anteriores. 

   Formação. A137  
Deve proporcionar formação profissional se o contrato, inicial ou com renovações, 
exceder 6 meses. 

       A formação tem de corresponder aos seguintes limites: 
A taxa social única pode ser aumentada em função do nº trabalhadores contratados a 
termo. A138  

Exceptua: Trabalhadores à procura de primeiro emprego ou desempregados de 
longa duração 

  Divisão II - Termo certo.    
O contr.termo certo não pode exceder 3 anos, incluindo renovações, nem ser renovado + 
de 2 vezes. A139  
Decorrido o período de 3 anos ou verificado o número máximo de renovações, o contrato 
pode, ser objecto   

de mais uma renovação desde que a respectiva duração não seja inferior a um nem 
superior a três anos.  

Exceptua: Lançamento nova actividade, início de laboração de empresa ou 
estabelecimento. Max.2 anos  

                  Contratação de desempregados de longa duração. Max.2 anos  
                  Contratação de trabalhadores à procura de primeiro emprego. Max.18 meses  

O contr.renova-se no final termo estipulado, por igual período, na falta declaração das 
partes em contrário. A140  
O contr.só pode ser celebrado por prazo inferior 6 meses nas situações das alíneas a) a g)  
n.º 2 art.129.  A142 

  Divisão III - Termo incerto.   
A143 - Define condições p/ a celebração de contrato de trabalho a termo incerto 
(importante ler) 

 Subsecção III - Cláusulas de limitação da liberdade de trabalho.  A146   
CAPÍTULO II - Prestação do trabalho    
Secção I - Disposições gerais.  A149    
Secção II - Local de trabalho.  A155    
Secção III - Duração e organização do tempo de trabalho    
 Subsecção I - Noções e princípios gerais.  A156   
 Subsecção II - Limites à duração do trabalho.    
  O período normal de trabalho não pode exceder 8 horas por dia nem 40 horas por semana. A163 

Por acordo, o empregador e os trabalhadores podem definir o período normal de trabalho em 
termos médios  A165  

 Subsecção III - Horário de trabalho.   
A jornada diária deve ser interrompida por um intervalo de descanso, de duração não inferior a 1 
hora, nem superior  a 2, de modo que os trabalhadores não prestem mais de cinco horas de 
trabalho consecutivo.  A174  
É garantido um período mín.descanso 11 horas seguidas entre 2 períodos diários de trabalho 
consecutivos.  A176  
Não é aplicável a actividades caracterizadas pela necessidade de assegurar a continuidade do 
serviço:  

Pessoal operacional de vigilância, transporte e tratamento de sistemas electrónicos de 
segurança; 
Recepção, tratam.e cuidados dispensados hospitais ou estabel.semelhantes, 
instit.residenciais e prisões;  
Portos e aeroportos; 
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Imprensa, rádio, televisão, prod.cinematográfica, correios ou telecomun., ambulâncias, 
bombeiros ou prot.civil;  
Produção, transporte e distribuição de gás, água ou electricidade, recolha de lixo e 
incineração;  
Indústrias em que o processo de laboração não possa ser interrompido por motivos 
técnicos;  

   Investigação e desenvolvimento; 
   Agricultura 
  Por acordo escrito, pode ser isento horário de trabalho o trab. nas seguintes situações:  n.1 A177 

Exerc.cargos administração, direcção, confiança, fiscalização ou de apoio aos titulares 
desses cargos;  
Exec.trabalhos preparatórios ou complem.que só possam ser efect.fora limites dos 
horários normais de trabalho 
Exercício regular da actividade fora do estabelecimento, sem controlo imediato da 
hierarquia 

   O acordo referido no n.º 1 deve ser enviado à Inspecção-Geral do Trabalho. 
Em todos os locais de trabalho deve ser afixado, em lugar bem visível, um mapa de horário de 
trabalho. N.1 A179  
Deve enviar cópia à Inspecção-Geral do Trabalho com a antecedência mín.48 horas entrada em 
vigor. N.2 A179  

 Subsecção IV - Trabalho a tempo parcial.   
Considera-se trab.tempo parcial o que corresp. um período normal trabalho semanal igual ou 
inferior a 75%. A180  

 Subsecção V - Trabalho por turnos.  A188   
 Subsecção VI - Trabalho nocturno.   

Período trab.nocturno: Tenha duração míni.7 horas e máx.11 horas, compr.intervalo entre as 0 e 
as 5 horas. A192  
Trabalhador nocturno: aquele que execute, pelo menos, 3 horas trabalho normal nocturno em 
cada dia. A193  

 Subsecção VII - Trabalho suplementar.  A197   
  O trabalho suplementar fica sujeito, por trabalhador, aos seguintes limites: A200  

No caso de microempresa e pequena empresa, cento e setenta e cinco horas de trabalho 
por ano;  

   No caso de médias e grandes empresas, cento e cinquenta horas de trabalho por ano;  
   Duas horas por dia normal de trabalho 

Um nº de horas = per.normal trab.diário nos dias descanso semanal, obrig.ou 
complementar, e nos feriados;  
Um nº de horas igual a meio período normal de trabalho diário em meio dia de descanso 
complementar.  

  A204 - Registo de horas.  (importante ler)  
 Subsecção VIII - Descanso semanal.  A205   
 Subsecção IX - Feriados.  A208   
 Subsecção X - Férias.  A211   

O direito a férias reporta-se ao trabalho prestado no ano civil anterior e não está condicionado à 
assiduidade ou efectividade de serviço.  N.4 A211   

  Aquisição do direito a férias.  A212   
O direito a férias adquire-se c/ celebração contrato trab.e vence-se no dia 1 Janeiro cada 
ano civil  N.1 A212  
No ano da contratação, o trab.tem direito, após 6 meses completos de execução do 
contrato, a gozar 2 dias úteis de férias por cada mês de duração do contrato, até ao 
máximo de 20 dias úteis. N.2 A212  

  Duração do período de férias.  A213   
   O período anual de férias tem a duração mínima de 22 dias úteis.  N.1  
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A duração férias é aumentada no caso de o trab.não ter faltado ou na event.ter apenas 
faltas justificadas. N.2  

    a)  Três dias de férias até ao máximo de uma falta ou dois meios dias; 
    b)  Dois dias de férias até ao máximo de duas faltas ou quatro meios dias; 
    c)  Um dia de férias até ao máximo de três faltas ou seis meios dias. 

O trab.com contrato cuja duração total não atinja 6 meses tem direito 2 dias úteis férias por cada 
mês. N1 A214   

  Encerramento da empresa ou estabelecimento.  A216   
O empregador pode encerrar, total ou parcialmente, a empresa ou o estabelecimento, nos 
seguintes termos:   
a)  Encerramento até 15 dias consecutivos entre 1 de Maio e 31 de Outubro 
b)  Encerr.por período > 15 dias consecutivos ou fora de 1 de Maio e 31 de Outubro,  

/acordo. 
c)  Encerra. > a 15 dias consec.1 de Maio e 31 de Outubro, quando a natureza da 

actividade assim o exigir;  
d)  Encerr.durante férias escolares do Natal, não podendo, todavia, exceder cinco dias 

úteis consecutivos.  
O mapa férias deve ser elaborado até 15 de Abril de cada ano e afixado entre esta data e 31 de 
Outubro. N.7 A217  

  Microempresas têm dispensa de algumas obrigações. N.8 A217  
 Subsecção XI - Faltas.  A224   
  A225 - Tipos de faltas.  (importante ler)  
  A227 - Faltas por motivo de falecimento de parentes ou afins.  
   O trabalhador pode faltar justificadamente: 

a)  Cinco dias consecutivos por falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens ou 
de parente ou afim no 1.º grau na linha recta;  

b)  Dois dias consec.por falecimento outro parente ou afim na linha recta ou em 2.º grau 
da linha colateral.  

Tratando-se faltas injustificadas a um ou meio período normal trab.diário, imediat.anteriores ou 
posteriores aos dias ou meios dias de descanso ou feriados, considera-se que o trab.praticou uma 
infracção grave. N.2 A231  

Secção IV - Teletrabalho.  A233    
Secção V - Comissão de serviço.  A244   
CAPÍTULO III - Retribuição e outras atribuições patrimoniais   
Secção I - Disposições gerais.  A249   
 Retribuição mista - A253  

O empregador deve procurar orientar a retribuição dos seus trabalhadores no sentido de 
incentivar a elevação de níveis de produtividade à medida que lhe for sendo possível estabelecer, 
para além do simples rendimento do trabalho, bases satisfatórias para a definição de 
produtividade. 
As bases referidas no nº anterior devem ter em conta os elementos que contribuam para a 
valorização do trabalhador, compreendendo designadamente as qualidades pessoais com reflexo 
na prestação do trabalho.  
Para os efeitos do disposto no n.º 1, deve a retribuição consistir numa parcela fixa e noutra 
variável, com o nível de produtividade determinado a partir das respectivas bases de apreciação.  

O trab.tem direito a Subs.Natal valor = mês retrib.que deve ser pago até 15 Dezembro de cada ano. A254 
O trabalho nocturno deve ser retribuído com um acréscimo de 25% relativamente à retribuição do 
trabalho equivalente prestado durante o dia. N.1 A257   

 Trabalho suplementar.  A258   
1 - A prestação de trab.suplem.em dia normal trabalho confere ao trabalhador o direito aos 
seguintes acréscimos  

   a)  50% da retribuição na primeira hora; 
   b)  75% da retribuição, nas horas ou fracções subsequentes. 
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2 - O trabalho suplementar prestado em dia descanso semanal, obrigatório ou complementar, e 
em dia feriado confere ao trabalhador o direito a um acréscimo de 100% da retribuição, por cada 
hora de trabalho efectuado.   

Secção II - Determinação do valor da retribuição.     
 A264 - O valor da retribuição horária é calculado segundo a seguinte fórmula:  (Rm x 12):(52 x n)  
Secção III - Retribuição mínima.  A266    
Secção IV - Cumprimento.  A267    

O empregador pode efectuar o pagam.p/ cheque bancário, vale postal ou depósito, observadas as 
seguintes condições: 

a)  O montante deve estar à disposição do trabalhador na data do vencimento ou no dia útil 
imediatamente anterior  
b)  As despesas comprovadamente feitas com a conversão da retribuição, são suportadas pelo 
empregador  

Secção V - Garantias.  A270    
CAPÍTULO IV - Segurança, higiene e saúde no trabalho.  A272    
CAPÍTULO V - Acidentes de trabalho.  A281  
CAPÍTULO VI - Doenças profissionais.  A309  
CAPÍTULO VII - Vicissitudes contratuais.  
Secção I - Mobilidade.  A313  
Secção II - Transmissão da empresa ou estabelecimento.  A318  
Secção III - Cedência ocasional.  A323  
Secção IV - Redução da actividade e suspensão do contrato.  A330  
CAPÍTULO VIII - Incumprimento do contrato.    
Secção I - Disposições gerais.  A363  
Secção II - Poder disciplinar.  A365  
Secção III - Garantias dos créditos.  A378  
Secção IV - Prescrição.  A381  
CAPÍTULO IX - Cessação do contrato  
Secção I - Disposições gerais.  A382  
 São proibidos os despedimentos sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos.  A382 

Quando cesse o contrato de trabalho, o empregador é obrigado a entregar ao trabalhador um certificado 
de trabalho, indicando as datas de admissão e de saída, bem como o cargo ou cargos que 
desempenhou.  N.1 A385 

Secção II - Caducidade  
 Caducidade do contrato a termo certo.  A388 

1 - O contrato caduca no termo do prazo estipulado desde que o empregador ou o trabalhador 
comunique, respectiv. 15 ou 8 dias antes de o prazo expirar, por forma escrita, a vontade de o fazer 
cessar.  
2 - Se partir do empregador confere ao trabalhador o direito a uma compensação corresp. a 3 ou 2 dias 
de retribuição base e diuturn.p/ cada mês duração do vínculo, consoante o contrato tenha durado por um 
período que, respectiv. não exceda ou seja superior a 6 meses.  
3 - Para efeitos da compensação prevista no número anterior a duração do contrato que corresponda a 
fracção de mês é calculada proporcionalmente. 
Caducidade do contrato a termo incerto.  A389 
1 - O contrato caduca quando, prevendo-se a ocorrência do termo incerto, o empregador comunique a 
cessação do mesmo, com a antecedência mínima de 7, 30 ou 60 dias, conforme o contrato tenha durado 
até seis meses, de seis meses até dois anos ou por período superior.  
3 - A falta da comunicação a que se refere o n.º 1 implica para o empregador o pagamento da retribuição 
corresp..ao período de aviso prévio em falta.  
4 - A cessação contrato confere ao trab.o direito a uma compensação calculada nos termos do n.º 2 do 
art.anterior. 

Secção III - Revogação.  A394 
Secção IV . Cessação por iniciativa do empregador    
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 Subsecção I - Resolução   
  Divisão I - Despedimento por facto imputável ao trabalhador  

A396 - Define comportamentos do trabalhador que constituem justa causa de 
despedimento.  (importante ler) 

  Divisão II - Despedimento colectivo.  A397  
  Divisão III - Despedimento  por  extinção de posto de trabalho.  A402  
  Divisão IV - Despedimento por inadaptação.  A405  
 Subsecção II - Procedimento   
  Divisão I -Despedimento por facto imputável ao trabalhador.  A411  
  Divisão II - Despedimento colectivo.  A419  
  Divisão III - Despedimento  por  extinção de posto de trabalho.  A423  
  Divisão IV - Despedimento por inadaptação.  A426 
 Subsecção III - Ilicitude do despedimento.  A429  
Secção V . Cessação por iniciativa do trabalhador   
 Subsecção I - Resolução.  A441  
 Subsecção II -Denúncia.  A447  

1- O trab.pode denunciar contrato independ.justa causa, mediante comunicação escrita enviada 
ao empregador com a antecedência mín.30 ou 60 dias, conforme tenha, respectiv.até 2 anos ou 
mais de 2 anos de antiguidade.  
2 - O IRCT e o contr.trabalho podem alargar o prazo de aviso prévio até 6 meses, relativamente a 
trabalhadores que ocupem cargos de administração ou direcção, bem como funções de 
representação ou de responsabilidade 
3 - Sendo o contrato a termo, o trab.deve avisar o empregador com a antecedência mín.30 dias, se 
o contrato tiver duração igual ou superior a seis meses, ou de 15 dias, se for de duração inferior 
4 - No caso de contrato a termo incerto, para o cálculo do prazo de aviso prévio a que se refere o 
número anterior atender-se-á ao tempo de duração efectiva do contrato.  

TÍTULO III - Direito colectivo   
SUBTÍTULO I - Sujeitos   
CAPÍTULO I - Estruturas de representação colectiva dos trabalhadores.  A451   
CAPÍTULO II - Associações de empregadores.  A507     
CAPÍTULO III - Participação na elaboração da legislação do trabalho.  A524     
SUBTÍTULO II - Instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho.  A531     
SUBTÍTULO III - Conflitos colectivos.  A582 
 
 

LIVRO II - Responsabilidade penal e contra-ordenacional 
 
CAPÍTULO I - Responsabilidade penal     
Secção I - Disposição geral.     
 A607 - As pessoas colectivas respondem pela prática dos crimes previstos no presente Código.   
Secção II - Crimes 
 A608 - Utilização indevida de trabalho de menor    

1 - A utilização do trabalho de menor em violação do disp. n.º 1 do art. 55.º e do n.º 2 do art. 60.º 
é punida c/pena prisão até 2 anos ou c/pena de multa até 240 dias, se pena mais grave não couber 
por força de outra disp.legal.    
2 - No caso de o menor não ter ainda completado a idade mínima de admissão nem ter concluído 
a escolaridade obrigatória, os limites das penas são elevados para o dobro.  
3 - No caso de reincidência, os limites mínimos das penas previstas nos nºs anteriores são 
elevados para o triplo.    

 A609 - Desobediência   
Quando a Insp.Geral Trabalho verificar a violação do art. 55 ou  60, notifica, por escrito, o 
infractor para fazer cessar de imediato a activ.do menor, com a cominação de que, se o não fizer, 
incorre no crime de desobediência qualificada.   
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A610 - Às pessoas colectivas responsáveis pela prática dos crimes previstos nos artigos 608.º e 609.º 
pode ser aplicada, isolada ou cumulativamente, pena de multa, de interdição temporária do exercício de 
actividade de dois meses a dois anos ou de privação do direito a subsí.ou subvenções, outorgados por 
entidades ou serv.públicos, de um a cinco anos.    

CAPÍTULO II - Responsabilidade contra-ordenacional    
Secção I - Regime geral    
 Subsecção I - Disposições gerais.  A614   
  A619 - Escalões de gravidade das infracções laborais  

Para determinação da coima aplicável e tendo em conta a relevância dos interesses 
violados, as infracções classificam-se em leves, graves e muito graves.  

  A620 - Valores das coimas  
 Subsecção II - Procedimento.  A630   
Secção II - Contra-ordenações em especial.  A641 
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�    Artigo 97.º 

Dever de informação 

1 - O empregador tem o dever de informar o trabalhador sobre aspectos relevantes do contrato de trabalho.  
2 - O trabalhador tem o dever de informar o empregador sobre aspectos relevantes para a prestação da actividade 

laboral.  
 
 
 
 

�    Artigo 98.º 

Objecto do dever de informação 

1 - O empregador deve prestar ao trabalhador, pelo menos, as seguintes informações relativas ao contrato de trabalho:  

a)  A respectiva identificação, nomeadamente, sendo sociedade, a existência de uma relação de coligação societária;  
b)  O local de trabalho, bem como a sede ou o domicílio do empregador; 
c)  A categoria do trabalhador e a caracterização sumária do seu conteúdo; 
d)  A data de celebração do contrato e a do início dos seus efeitos; 
e)  A duração previsível do contrato, se este for sujeito a termo resolutivo; 
f)  A duração das férias ou, se não for possível conhecer essa duração, os critérios para a sua determinação;  
g)  Os prazos de aviso prévio a observar pelo empregador e pelo trabalhador para a cessação do contrato ou, se não 

for possível conhecer essa duração, os critérios para a sua determinação;  
h)  O valor e a periodicidade da retribuição; 
i)  O período normal de trabalho diário e semanal, especificando os casos em que é definido em termos médios;  
j)  O instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável, quando seja o caso.  

2 - O empregador deve ainda prestar ao trabalhador a informação relativa a outros direitos e deveres que decorram do 
contrato de trabalho.  

3 - A informação sobre os elementos referidos nas alíneas f), g), h) e i) do n.º 1 pode ser substituída pela referência às 
disposições pertinentes da lei, do instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável ou do regulamento 
interno de empresa.  

 

 

 

�    Artigo 99.º 

Meio de informação 
1 - A informação prevista no artigo anterior deve ser prestada por escrito, podendo constar de um só ou de vários 

documentos, os quais devem ser assinados pelo empregador.  
2 - Quando a informação seja prestada através de mais de um documento, um deles, pelo menos, deve conter os 

elementos referidos nas alíneas a), b), c), d), h) e i) do n.º 1 do artigo anterior.  
3 - O dever prescrito no n.º 1 do artigo anterior considera-se cumprido quando, sendo o contrato de trabalho reduzido a 

escrito, ou sendo celebrado um contrato-promessa de contrato de trabalho, deles constem os elementos de informação em 
causa.  

4 - Os documentos referidos nos números anteriores devem ser entregues ao trabalhador nos 60 dias subsequentes ao 
início da execução do contrato.  

5 - A obrigação estabelecida no número anterior deve ser observada ainda que o contrato de trabalho cesse antes de 
decorridos os 60 dias aí previstos.  
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�    Artigo 129.º 

Admissibilidade do contrato 

1 - O contrato de trabalho a termo só pode ser celebrado para a satisfação de necessidades temporárias da empresa e 
pelo período estritamente necessário à satisfação dessas necessidades.  

2 - Consideram-se, nomeadamente, necessidades temporárias da empresa as seguintes:  

a)  Substituição directa ou indirecta de trabalhador ausente ou que, por qualquer razão, se encontre temporariamente 
impedido de prestar serviço;  

b)  Substituição directa ou indirecta de trabalhador em relação ao qual esteja pendente em juízo acção de apreciação 
da licitude do despedimento;  

c)  Substituição directa ou indirecta de trabalhador em situação de licença sem retribuição;  
d)  Substituição de trabalhador a tempo completo que passe a prestar trabalho a tempo parcial por período 

determinado;  
e)  Actividades sazonais ou outras actividades cujo ciclo anual de produção apresente irregularidades decorrentes da 

natureza estrutural do respectivo mercado, incluindo o abastecimento de matérias-primas;  
f)  Acréscimo excepcional de actividade da empresa; 
g)  Execução de tarefa ocasional ou serviço determinado precisamente definido e não duradouro;  
h)  Execução de uma obra, projecto ou outra actividade definida e temporária, incluindo a execução, direcção e 

fiscalização de trabalhos de construção civil, obras públicas, montagens e reparações industriais, em regime de 
empreitada ou em administração directa, incluindo os respectivos projectos e outras actividades complementares 
de controlo e acompanhamento.  

3 - Além das situações previstas no n.º 1, pode ser celebrado um contrato a termo nos seguintes casos:  
a)  Lançamento de uma nova actividade de duração incerta, bem como início de laboração de uma empresa ou 

estabelecimento;  
b)  Contratação de trabalhadores à procura de primeiro emprego ou de desempregados de longa duração ou noutras 

situações previstas em legislação especial de política de emprego.  
 
 
 
 
 
 

�    Artigo 131.º 

Formalidades 

1 - Do contrato de trabalho a termo devem constar as seguintes indicações: 

a)  Nome ou denominação e domicílio ou sede dos contraentes; 
b)  Actividade contratada e retribuição do trabalhador; 
c)  Local e período normal de trabalho; 
d)  Data de início do trabalho; 
e)  Indicação do termo estipulado e do respectivo motivo justificativo; 
f)  Data da celebração do contrato e, sendo a termo certo, da respectiva cessação.  

2 - Na falta da referência exigida pela alínea d) do número anterior, considera-se que o contrato tem início na data da 
sua celebração.  

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 que o integram, devendo estabelecer-se a relação entre a justificação invocada e o termo 
estipulado.  

4 - Considera-se sem termo o contrato em que falte a redução a escrito, a assinatura das partes, o nome ou 
denominação, ou, simultaneamente, as datas da celebração do contrato e de início do trabalho, bem como aquele em que 
se omitam ou sejam insuficientes as referências exigidas na alínea e) do n.º 1.  
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�    Artigo 143.º 

Admissibilidade 

Sem prejuízo do previsto no n.º 1 do artigo 129.º, só é admitida a celebração de contrato de trabalho a termo incerto 
nas seguintes situações:  

a)  Substituição directa ou indirecta de trabalhador ausente ou que, por qualquer razão, se encontre temporariamente 
impedido de prestar serviço;  

b)  Substituição directa ou indirecta de trabalhador em relação ao qual esteja pendente em juízo acção de apreciação 
da licitude do despedimento;  

c)  Substituição directa ou indirecta de trabalhador em situação de licença sem retribuição;  
d)  Actividades sazonais ou outras actividades cujo ciclo anual de produção apresente irregularidades decorrentes da 

natureza estrutural do respectivo mercado;  
e)  Execução de tarefa ocasional ou serviço determinado precisamente definido e não duradouro;  
f)  Acréscimo excepcional de actividade da empresa; 
g)  Execução de uma obra, projecto ou outra actividade definida e temporária, incluindo a execução, direcção e 

fiscalização de trabalhos de construção civil, obras públicas, montagens e reparações industriais, em regime de 
empreitada ou em administração directa, incluindo os respectivos projectos e outras actividades complementares 
de controlo e acompanhamento.  

 
 
 
 
 
 

�    Artigo 204.º 

Registo 

1 - O empregador deve possuir um registo de trabalho suplementar onde, antes do início da prestação e logo após o seu 
termo, são anotadas as horas de início e termo do trabalho suplementar.  

2 - O registo das horas de trabalho suplementar deve ser visado pelo trabalhador imediatamente a seguir à sua 
prestação.  

3 - Do registo previsto no número anterior deve constar sempre a indicação expressa do fundamento da prestação de 
trabalho suplementar, além de outros elementos fixados em legislação especial.  

4 - No mesmo registo devem ser anotados os períodos de descanso compensatório gozados pelo trabalhador.  
5 - O empregador deve possuir e manter durante cinco anos a relação nominal dos trabalhadores que efectuaram 

trabalho suplementar, com discriminação do número de horas prestadas ao abrigo dos n.os 1 ou 2 do artigo 199.º e 
indicação do dia em que gozaram o respectivo descanso compensatório, para fiscalização da Inspecção-Geral do Trabalho.  

6 - Nos meses de Janeiro e Julho de cada ano o empregador deve enviar à Inspecção-Geral do Trabalho relação 
nominal dos trabalhadores que prestaram trabalho suplementar durante o semestre anterior, com discriminação do número 
de horas prestadas ao abrigo dos n.os 1 ou 2 do artigo 199.º, visada pela comissão de trabalhadores ou, na sua falta, em 
caso de trabalhador filiado, pelo respectivo sindicato.  
7 - A violação do disposto nos n.os 1 a 4 confere ao trabalhador, por cada dia em que tenha desempenhado a sua 
actividade fora do horário de trabalho, o direito à retribuição correspondente ao valor de duas horas de trabalho 
suplementar. 
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�    Artigo 225.º 

Tipos de faltas 

1 - As faltas podem ser justificadas ou injustificadas. 
2 - São consideradas faltas justificadas: 

a)  As dadas, durante 15 dias seguidos, por altura do casamento; 
b)  As motivadas por falecimento do cônjuge, parentes ou afins, nos termos do artigo 227.º;  
c)  As motivadas pela prestação de provas em estabelecimento de ensino, nos termos da legislação especial;  
d)  As motivadas por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto que não seja imputável ao trabalhador, 

nomeadamente doença, acidente ou cumprimento de obrigações legais;  
e)  As motivadas pela necessidade de prestação de assistência inadiável e imprescindível a membros do seu 

agregado familiar, nos termos previstos neste Código e em legislação especial;  
f)  As ausências não superiores a quatro horas e só pelo tempo estritamente necessário, justificadas pelo 

responsável pela educação de menor, uma vez por trimestre, para deslocação à escola tendo em vista inteirar-se 
da situação educativa do filho menor;  

g)  As dadas pelos trabalhadores eleitos para as estruturas de representação colectiva, nos termos do artigo 455.º;  
h)  As dadas por candidatos a eleições para cargos públicos, durante o período legal da respectiva campanha 

eleitoral;  
i)  As autorizadas ou aprovadas pelo empregador; 
j)  As que por lei forem como tal qualificadas. 

3 - São consideradas injustificadas as faltas não previstas no número anterior. 

 
 
 

�   Artigo 396.º 

Justa causa de despedimento    

1 - O comportamento culposo do trabalhador que, pela sua gravidade e consequências, torne imediata e praticamente 
impossível a subsistência da relação de trabalho constitui justa causa de despedimento.  

2 - Para apreciação da justa causa deve atender-se, no quadro de gestão da empresa, ao grau de lesão dos interesses do 
empregador, ao carácter das relações entre as partes ou entre o trabalhador e os seus companheiros e às demais 
circunstâncias que no caso se mostrem relevantes.  

3 - Constituem, nomeadamente, justa causa de despedimento os seguintes comportamentos do trabalhador:  

a)  Desobediência ilegítima às ordens dadas por responsáveis hierarquicamente superiores;  
b)  Violação dos direitos e garantias de trabalhadores da empresa; 
c)  Provocação repetida de conflitos com outros trabalhadores da empresa; 
d)  Desinteresse repetido pelo cumprimento, com a diligência devida, das obrigações inerentes ao exercício do 

cargo ou posto de trabalho que lhe esteja confiado;  
e)  Lesão de interesses patrimoniais sérios da empresa; 
f)  Falsas declarações relativas à justificação de faltas; 
g)  Faltas não justificadas 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 
civil, 5 seguidas ou 10 interpoladas;  

h)  Falta culposa de observância das regras de higiene e segurança no trabalho; 
i)  Prática, no âmbito da empresa, de violências físicas, de injúrias ou outras ofensas punidas por lei sobre 

trabalhadores da empresa, elementos dos corpos sociais ou sobre o empregador individual não pertencente aos 
mesmos órgãos, seus delegados ou representantes;  

j)  Sequestro e em geral crimes contra a liberdade das pessoas referidas na alínea anterior;  
l)  Incumprimento ou oposição ao cumprimento de decisões judiciais ou administrativas;  
m) Reduções anormais de produtividade. 

 
 


