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OBJETIVOS

Executar o cálculo de remunerações e processar o respetivo

pagamento.



CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS

• A diferença entre Remuneração e Retribuição 

• Outros abonos 

• Assiduidade 

• Comissões 

• Outros abonos sujeitos ou isentos de TSU e IRS 

• Remuneração base 

• Trabalho suplementar 



CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS

• Remuneração bruta 

• Regime de férias, feriados e faltas 

• Mútuo acordo e compensação por caducidade do contrato 

• Regime de contribuição para a Segurança Social 

• Impostos 

• Descontos facultativos 



CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS

• Remuneração líquida 

• Emissão de recibos 

• Pagamento de remunerações 

• Transferência bancária 

• Emissão de cheque



AVALIAÇÃO

• 1) Aquisição e aplicação de conhecimentos – 90% - 1 Teste

• 2) Avaliação contínua – 10%
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Organização geral do Código do Trabalho (CT)

Não obstante da leitura completa, importa salientar:

TÍTULO II – Contrato de trabalho

CAPÍTULO I – Disposições gerais

CAPÍTULO II – Prestação do trabalho

CAPÍTULO III – Retribuição e outras prestações patrimoniais

CAPÍTULO IV – Prevenção e reparação de acidentes de trabalho e

doenças

CAPÍTULO V – Vicissitudes contratuais

CAPÍTULO VI – Incumprimento do contrato

CAPÍTULO VII – Cessação de contrato de trabalho
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Art.º 11 do CT - Noção de contrato de trabalho

Contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa singular se

obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade a outra ou

outras pessoas, no âmbito de organização e sob a autoridade

destas.

O contrato de trabalho, presume-se por norma a um documento

escrito.
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No entanto, ainda que não remido a escrito, presume-se que existe

um contrato de trabalho quando verificadas determinadas condições.

Essas condições são as previstas no art.º 12 do CT

Artigo 12.º do CT - Presunção de contrato de trabalho

1 – Presume-se a existência de contrato de trabalho quando, na

relação entre a pessoa que presta uma atividade e outra ou outras

que dela beneficiam, se verifiquem algumas das seguintes

características:
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a) A atividade seja realizada em local pertencente ao seu beneficiário

ou por ele determinado;

b) Os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertençam

ao beneficiário da atividade;

c) O prestador de atividade observe horas de início e de termo da

prestação, determinadas pelo beneficiário da mesma;

d) Seja paga, com determinada periodicidade, uma quantia certa ao

prestador de atividade, como contrapartida da mesma;

e) O prestador de atividade desempenhe funções de direção ou

chefia na estrutura orgânica da empresa.
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SECÇÃO IX – MODALIDADES DE CONTRATO DE

TRABALHO

SUBSECÇÃO I – Contrato a termo resolutivo (artigos 139.º a 149.º)

– Contrato de trabalho sem termo (artigos 147.º)

SUBSECÇÃO II – Trabalho a tempo parcial (artigos 150.º a 156.º)

SUBSECÇÃO III – Trabalho intermitente (artigos 157.º a 160.º)

SUBSECÇÃO IV – Comissão de serviço (artigos 161.º a 164.º)

SUBSECÇÃO V – Teletrabalho (artigos 165.º a 171.º)

SUBSECÇÃO VI – Trabalho temporário (artigos 172.º a 192.º)
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RETRIBUIÇÃO
Art.º 258 do CT

1 – Considera-se retribuição a prestação a que, nos termos do

contrato, das normas que o regem ou dos usos, o trabalhador tem

direito em contrapartida do seu trabalho.

2 – A retribuição compreende a retribuição base e outras prestações

regulares e periódicas feitas, direta ou indiretamente, em dinheiro ou

em espécie.
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RETRIBUIÇÃO

Art.º 258 do CT

3 – Presume-se constituir retribuição qualquer prestação do

empregador ao trabalhador.

Em resumo, a Retribuição constitui assim, a retribuição base e

outras prestações regulares que o trabalhador receba com a

periodicidade prevista no contrato de trabalho
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RETRIBUIÇÃO

Constituem assim elementos do conceito de Retribuição, por

exemplo:

- Salário base;

- Diuturnidades;

- Subsídio de turno;

- Outras prestações fixas.
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PRESTAÇÕES INCLUÍDAS OU EXCLUÍDAS DA RETRIBUIÇÃO

Art.º 260 do CT

1 – Não se consideram retribuição:

a) As importâncias recebidas a título de ajudas de custo, abonos de

viagem, despesas de transporte, abonos de instalação e outras

equivalentes, devidas ao trabalhador por deslocações, novas

instalações ou despesas feitas em serviço do empregador, salvo

quando, sendo tais deslocações ou despesas frequentes, essas

importâncias, na parte que exceda os respetivos montantes normais,

tenham sido previstas no contrato ou se devam considerar pelos

usos como elemento integrante da retribuição do trabalhador;
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PRESTAÇÕES INCLUÍDAS OU EXCLUÍDAS DA RETRIBUIÇÃO

Art.º 260 do CT

1 – Não se consideram retribuição:

b) As gratificações ou prestações extraordinárias concedidas pelo

empregador como recompensa ou prémio dos bons resultados

obtidos pela empresa;

c) As prestações decorrentes de factos relacionados com o

desempenho ou mérito profissionais, bem como a assiduidade do

trabalhador, cujo pagamento, nos períodos de referência respetivos,

não esteja antecipadamente garantido;
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PRESTAÇÕES INCLUÍDAS OU EXCLUÍDAS DA RETRIBUIÇÃO

Art.º 260 do CT

1 – Não se consideram retribuição:

…

d) A participação nos lucros da empresa, desde que ao trabalhador

esteja assegurada pelo contrato uma retribuição certa, variável ou

mista, adequada ao seu trabalho.

2 – O disposto na alínea a) do número anterior aplica-se, com as

necessárias adaptações, ao abono para falhas e ao subsídio de

refeição.
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Art.º 261 - MODALIDADES DE RETRIBUIÇÃO

1 – A retribuição pode ser certa, variável ou mista, sendo esta

constituída por uma parte certa e outra variável.

2 – É certa a retribuição calculada em função de tempo de trabalho.

3 – Para determinar o valor da retribuição variável, quando não seja

aplicável o respetivo critério, considera-se a média dos montantes

das prestações correspondentes aos últimos 12 meses, ou ao tempo

de execução de contrato que tenha durado menos tempo.
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Remuneração

≠

Retribuição
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REMUNERAÇÃO

A Remuneração, compreenderá então, todas as prestações variáveis

que não sejam de caráter regular que o trabalhador receba da

entidade patronal.

Exercício 1
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COMO SE DETERMINA O VALOR DA RETRIBUIÇÃO?

Art.º 270 do CT

Na determinação do valor da retribuição deve ter-se em conta a

quantidade, natureza e qualidade do trabalho, observando-se o

princípio de que, para trabalho igual ou de valor igual, salário igual.

Art.º 271 do CT – Cálculo do valor da retribuição horária

�� =
��×��

	�×

, considerando-se �� o valor da retribuição mensal e n o

período normal de trabalho semanal, definido em termos médios em

caso de adaptabilidade. (Importante reter que para a determinação do �� apenas

devem ser consideradas a Retribuição base e as outras prestações fixas consideradas como

retribuição)
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COMO SE PROCESSA A RETRIBUIÇÃO?

Art.º 276 do CT – Forma de cumprimento

1 – A retribuição é satisfeita em dinheiro ou, estando acordado, em

prestações não pecuniárias, nos termos do artigo 259.º

2 – A parte pecuniária da retribuição pode ser paga por meio de

cheque, vale postal ou depósito à ordem do trabalhador,

devendo ser suportada pelo empregador a despesa feita com a

conversão do título de crédito em dinheiro ou o levantamento, por

uma só vez, da retribuição.
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COMO SE PROCESSA A RETRIBUIÇÃO?

Art.º 276 do CT – Forma de cumprimento

3 – Até ao pagamento da retribuição, o empregador deve entregar ao

trabalhador documento do qual constem a identificação daquele, o

nome completo, o número de inscrição na instituição de

segurança social e a categoria profissional do trabalhador, a

retribuição base e as demais prestações, bem como o período a

que respeitam, os descontos ou deduções e o montante líquido a

receber.
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COMO SE PROCESSA A RETRIBUIÇÃO?

Art.º 278 do CT – Tempo do cumprimento

1 – O crédito retributivo vence-se por períodos certos e iguais, que,

salvo estipulação ou uso diverso, são a semana, a quinzena e o

mês do calendário.

[…]

4 – O montante da retribuição deve estar à disposição do trabalhador

na data do vencimento ou em dia útil anterior.
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COMO SE PROCESSA A RETRIBUIÇÃO?

Art.º 278 do CT – Tempo do cumprimento

Ou seja, o último dia útil da semana, da quinzena ou do mês de

calendário.
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Quais as compensações e descontos que podem ser aplicados 

na remuneração mensal?

Art.º 279 do CT

1– Na pendência de contrato de trabalho, o empregador não pode

compensar a retribuição em dívida com crédito que tenha sobre o

trabalhador, nem fazer desconto ou dedução no montante daquela.

2 – O disposto no número anterior não se aplica:

a) A desconto a favor do Estado, da segurança social ou outra

entidade, ordenado por lei, decisão judicial transitada em julgado ou

auto de conciliação, quando o empregador tenha sido notificado da

decisão ou do auto;
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Quais as compensações e descontos que podem ser aplicados 

na remuneração mensal?

Art.º 279 do CT

b) A indemnização devida pelo trabalhador ao empregador, liquidada

por decisão judicial transitada em julgado ou auto de conciliação;

c) À sanção pecuniária a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo

328.º; (Sansões disciplinares pecuniárias)

d) A amortização de capital ou pagamento de juros de empréstimo

concedido pelo empregador ao trabalhador;
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Quais as compensações e descontos que podem ser aplicados 

na remuneração mensal?

Art.º 279 do CT

e) A preço de refeições no local de trabalho, de utilização de

telefone, de fornecimento de géneros, de combustíveis ou materiais,

quando solicitados pelo trabalhador, ou outra despesa efetuada pelo

empregador por conta do trabalhador com o acordo deste;

f) A abono ou adiantamento por conta da retribuição.
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Quais as compensações e descontos que podem ser aplicados 

na remuneração mensal?

Art.º 279 do CT

3 – Os descontos a que se refere o número anterior, com exceção do

mencionado na alínea a), não podem exceder, no seu conjunto, um

sexto da retribuição.

4 – Os preços de refeições ou outros bens fornecidos ao trabalhador

por cooperativa de consumo, mediante acordo entre esta e o

trabalhador, não estão sujeitos ao limite mencionado no número

anterior.
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Exercício 2
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OUTROS ABONOS?

Os abonos podem ter sentidos e naturezas diversas, constituindo um

auxílio monetário, quando dado espontaneamente pelo empregador.

Os sistemas de recompensa consistem no conjunto de bens

materiais e imateriais que os colaboradores de uma organização

recebem pela qualidade, dedicação e desempenho do seu trabalho.
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OUTROS ABONOS?

O objetivo do sistema de recompensa é motivar os colaboradores,

aumentar o seu grau de satisfação no trabalho que reduz os índices

de insatisfação como o absentismo, baixa produtividade e a rotação

do pessoal.
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OUTROS ABONOS?

Os incentivos e benefícios pode ser agrupados em:

• Compensação por resultados (modalidades de participação

nos resultados ou de incentivo a melhores desempenhos);

• Transporte individual (pagamento de despesas, fornecimento

de transporte ou de viatura individual);

• Segurança e Proteção (esquemas complementares de

segurança social e proteção na vida/invalidez);

• Saúde (proteção do próprio e do seu agregado familiar na

doença);
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OUTROS ABONOS?

• Serviços Pessoais (fornecimento de bens e serviços

relacionados com necessidades individuais, no exercício profissional

e nos tempos livres);

• Educação e Formação (compensação de despesas com

formação e educação do próprio e dos seus familiares).
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AJUDAS DE CUSTO

O conceito de ajudas de custo é um abono que é aplicável quando

uma pessoa se ausenta para fora do seu local de trabalho, dentro ou

fora de Portugal.

A alínea a) do nº1 do art.º260 do CT, estabelece que as ajudas de

custo estão excluídas do conceito de retribuição, exceto quando

tenham sido previamente previstas em contrato e consideradas

como retribuição ao trabalhador.
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AJUDAS DE CUSTO

As ajudas de custo são importâncias atribuídas pela entidade

patronal, com vista a compensar as despesas dos seus funcionários

ao serviço da empresa. Podem aplicar-se a deslocações, refeições,

dormidas ou estadias completas. Em 2020 não houve alterações no

valor das ajudas de custo face a 2019.

A alínea a) do nº1 do art.º260 do CT, estabelece que as ajudas de

custo estão excluídas do conceito de retribuição, exceto quando

tenham sido previamente previstas em contrato e consideradas

como retribuição ao trabalhador.
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AJUDAS DE CUSTO

O artigo 4.º da Portaria n.º 1553-D/2008 apenas define os montantes

de ajudas de custo para o setor público. Posteriormente, o Decreto-

Lei n.º 137/2010, introduziu alguns cortes no valor das ajudas de

custo.

Estes valores servem de referência para o setor privado, apesar

de as empresas não estarem obrigadas a pagar ajudas de custo
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AJUDAS DE CUSTO

A distância tem que ser superior a 5 km do local onde exerce

funções, no caso das deslocações diárias (as que se realizam num

período de 24 horas), ou superior a 20 km, no caso das deslocações

por dias sucessivos (realizam-se por períodos superiores a 24

horas).

É um valor que se recebe a mais por cada dia que se está fora do

local normal de trabalho para se fazer face às despesas acrescidas

que tem por estar deslocado (alimentação e alojamento).
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AJUDAS DE CUSTO

Subsídio de transporte valor por KM
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AJUDAS DE CUSTO

Valor da diária em Portugal e no estrangeiro
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Limites à isenção de IRS nas ajudas de custo em 2020

As ajudas de custo podem estar isentas ou sujeitas a IRS,

dependendo do seu valor.

As ajudas de custo que não ultrapassem os valores acima

apresentados estão isentas de IRS.

A parte da ajuda de custo que ultrapasse o valor máximo não

tributável fica sujeito a IRS e Segurança Social.
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AJUDAS DE CUSTO

Quando se recebe ajudas de custos há que ter atenção a como é

que é processado o restante salário. Por exemplo, se lhe é

processado o subsídio de alimentação diário, então o limite já não é

o mesmo, porque o valor fixado é para 100% da ajuda de custo, já

com a alimentação incluída.
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AJUDAS DE CUSTO

Deslocações diárias:

• Se esteve ausente entre o período das 13 horas às 14 horas pode receber

até 25% do abono de ajuda de custo diário (para fazer face às despesas

com o almoço);

• Se esteve ausente entre o período das 20 horas às 21 horas pode receber

até 25% do abono de ajuda de custo diário (para fazer face às despesas

com o jantar);

• Se o deslocamento o obrigar a passar a noite (se não puder regressar à

sua residência até às 22 horas) pode receber até 50% do abono de ajuda de

custo diário (para fazer face às despesas com o alojamento).



RH – PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS

AJUDAS DE CUSTO

Deslocações por dias sucessivos:

No dia da partida:

Hora da partida Percentagem

Até às 13 horas 100%

Entre as 13 horas e as 21 horas 75%

Depois das 21 horas 50%
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AJUDAS DE CUSTO

Deslocações por dias sucessivos:

No dia da chegada:

Hora da chegada Percentagem

Até às 13 horas 0%

Entre as 13 horas e as 21 horas 25%

Depois das 21 horas 50%
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AJUDAS DE CUSTO

Deslocações por dias sucessivos:

Nos restantes dias o pagamento do abono de ajuda de custo é a 100%,

desde que a alimentação ou alojamento não seja dada em espécie, ou

reembolsada as despesas através de apresentação de faturas.

Deve existir sempre um mapa de todas as deslocações efetuadas, com

datas de partida e hora, bem como a data e hora de chegada, local que

se deslocou, motivo da deslocação (clientes, fornecedores ou obras

visitadas), com o valor diário e total que se recebeu de ajudas de custo.
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AJUDAS DE CUSTO – PARA MÉDICOS

Deslocações por dias sucessivos:

O regime especial de mobilidade parcial, criado em março de 2015, aplica-

se a clínicos que trabalhem para dois ou mais serviços do Serviço Nacional

de Saúde (SNS), separados por mais de 60 quilómetros.

Segundo a Portaria n.º 70/2015, de 10 de março, em vez dos € 50,20, as

ajudas de custo diárias poderão chegar aos € 200,00 se os médicos tiverem

que dormir no local para onde vão prestar serviço. Se não pernoitarem no

local e o trabalho decorrer até às 14h00, os clínicos recebem apenas 25%

desse valor, isto é, cerca de € 50,00. Recebem € 100,00 se trabalharem até

às 21h00
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ASSIDUIDADE

Os prémios de assiduidade destinam-se a recompensar uma

especial constância dos trabalhadores no serviço e funcionam pela

atribuição de um certo quantitativo aos empregados que durante o

espaço de tempo considerado estejam sempre presentes ou não

ultrapassem um certo tempo de ausência.

As características essenciais do prémio em causa encontram-se no

ritmo mensal de cômputo e na sua dependência da execução bruta

do trabalho esperado.
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ASSIDUIDADE

O prémio de assiduidade é apurado mensalmente (11 vezes por ano,

e portanto, com exceção do mês das férias), relativamente à

execução do trabalho do mês em que se verifique a inexistência de

qualquer atraso ou ausência ao trabalho e a efetivação de todas as

marcações do ponto, competindo, nesse caso, ao trabalhador um

prémio correspondente a 7,5 do seu vencimento base/hora.
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ASSIDUIDADE

Os prémios de produtividade, de assiduidade ou de outra natureza,

desde que não assumam o carácter de regularidade, não estarão

sujeitos à Segurança Social.

A periodicidade não tem de ser mensal ou anual, o importante é que

não seja regular.
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ASSIDUIDADE

Consideram-se que têm regularidade, os prémios atribuídos

periódica e continuadamente, que criem no trabalhador a expectativa

do seu recebimento, com o qual contam satisfazer as necessidades

inerentes ao seu orçamento familiar.

Tratando-se de prémios esporádicos, pagos apenas (por exemplo)

por terem sido atingidos determinados níveis de faturação ou de

produção, em que o seu recebimento é sempre aleatório, parece ser

evidente que não existe regularidade.
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COMISSÕES

As Comissões são o método mais comum dos sistemas de

remuneração mista e variável, particularmente aplicáveis ao sector

comercial/ vendas. Cada venda vai gerar uma remuneração que

varia e que resulta da aplicação de uma percentagem (taxa de

comissão) sobre o valor ou da margem de lucro ou da venda.

As comissões, sendo auferidas com periodicidade e regularidade,

fazem parte integrante da retribuição que, se compreende como

sendo mista, isto é, constituída por uma remuneração base e pelas

ditas comissões.
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COMISSÕES

O prémio ou o bónus é, em muitos dos casos, atribuído de acordo

com uma periodicidade anual. E, para coincidir com o ciclo de

negócios da empresa, este refere-se ao trabalho ocorrido de Janeiro

a Dezembro do mesmo ano.

Por vezes, as organizações procuram consolidar o vínculo

empregado/ empresa, nomeadamente preocupando-se com os

colaboradores que são considerados chave para a organização.

Para isso, recorrem a certos benefícios ou incentivos que procuram

aumentar a duração da relação empregado/empresa.
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COMISSÕES

Neste contexto, para além de agregarem o pacote de benefícios à

qualidade de desempenhos / à produtividade, a estruturação desses

benefícios pode apresentar- se diferida ao longo de vários anos,

assumindo a designação de remuneração diferida.

São exemplo de remunerações diferidas os planos de opções para

compra de ações da organização.
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OUTROS ABONOS SUJEITOS OU ISENTOS DE TSU e IRS 

SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO

O subsídio de refeição, também vulgarmente conhecido como

subsídio de alimentação, não tem natureza retributiva, e destina-se a

compensar os trabalhadores das despesas com a refeição principal

do dia em que prestam serviço efetivo durante, pelo menos, 5 horas.

Como é um subsídio pago pelo trabalho efetivo, não é pago quando

um funcionário tira férias, ou está de baixa, nem nos dias de

descanso (deve-se processar pelos dias úteis do mês). O subsídio

de refeição não é considerado para o cálculo dos subsídios de

férias e de Natal.
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SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO
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OUTROS ABONOS SUJEITOS OU ISENTOS DE TSU e IRS 

SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO

Para contratos de trabalho de 40 horas semanais é obrigatório o

pagamento de subsídio de refeição. No caso de contratos de

trabalho com um horário inferior (regime de tempo parcial) deverá

receber o subsídio de refeição proporcionalmente. Esta regra da

proporcionalidade só deverá ser aplicada no caso de as horas

trabalhadas serem inferiores a 5 horas.

O valor do subsídio de refeição deve ser igual para todos os

trabalhadores da empresa, desde que exerçam funções a tempo

completo.



RH – PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS

OUTROS ABONOS SUJEITOS OU ISENTOS DE TSU e IRS 

SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO

Os valores de referência do Contrato Coletivo de Trabalho para o

Sector de Atividade da Empresa, no caso de existir um CCT.

Uma empresa poderá pagar aos seus funcionários um valor superior

ao valor máximo isento, mas terá que fazer os respetivos descontos

para a segurança social e IRS. Por exemplo, uma empresa paga

7,50 €/dia de subsídio de refeição, então terá que efetuar descontos

de 2,73 € (valor obtido pela diferença entre 7,50 € – 4,77 €).



RH – PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS

OUTROS ABONOS SUJEITOS OU ISENTOS DE TSU e IRS 

DIUTURNIDADE

Prestação pecuniária, de natureza retributiva e com vencimento

periódico, devida ao trabalhador, nos termos do contrato ou do

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, com

fundamento na antiguidade.

O trabalhador tem direito a uma diuturnidade por cada três anos de

permanência na mesma profissão ou categoria profissional de 3% da

retribuição do nível VII da tabela de retribuições mínimas, até ao

limite de cinco diuturnidades.



RH – PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS

OUTROS ABONOS SUJEITOS OU ISENTOS DE TSU e IRS 

DIUTURNIDADE

Para efeitos de diuturnidades, a permanência na mesma profissão

ou categoria profissional conta-se desde a data do ingresso na

mesma ou, no caso de não se tratar da 1.ª diuturnidade, a data de

vencimento da última diuturnidade.

As diuturnidades acrescem à retribuição efetiva.

As diuturnidades cessam se o trabalhador mudar de profissão ou

categoria profissional, mantendo o direito ao valor global da

retribuição anterior.



RH – PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS

OUTROS ABONOS SUJEITOS OU ISENTOS DE TSU e IRS 

OUTROS ABONOS

- Seguro de vida

- Seguro de acidentes pessoais

- Planos de pensões

- Cuidados de saúde

- Despesas de educação

- Outros: planos de ações, automóvel de serviço, telemóvel, bolsas

de estudo, formação, cartões de crédito, ginásios, etc.



RH – PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS

OUTROS ABONOS SUJEITOS OU ISENTOS DE TSU e IRS 

OUTROS ABONOS

- Seguro de vida

- Seguro de acidentes pessoais

- Planos de pensões

- Cuidados de saúde

- Despesas de educação

- Outros: planos de ações, automóvel de serviço, telemóvel, bolsas

de estudo, formação, cartões de crédito, ginásios, etc.



TRABALHO SUPLEMENTAR



TRABALHO SUPLEMENTAR

Art.º 226 do CT – TRABALHO SUPLEMENTAR

1 – Considera-se trabalho suplementar o prestado fora do horário de

trabalho.

2 – No caso em que o acordo sobre isenção de horário de trabalho

tenha limitado a prestação deste a um determinado período de

trabalho, diário ou semanal, considera-se trabalho suplementar o

que exceda esse período.



TRABALHO SUPLEMENTAR

Art.º 226 do CT – TRABALHO SUPLEMENTAR

3 – Não se compreende na noção de trabalho suplementar:

a) O prestado por trabalhador isento de horário de trabalho em dia normal

de trabalho, sem prejuízo do disposto no número anterior;

b) O prestado para compensar suspensão de atividade, independentemente

da sua causa, […] mediante acordo entre o empregador e o trabalhador;



TRABALHO SUPLEMENTAR

Art.º 226 do CT – TRABALHO SUPLEMENTAR

c) A tolerância de quinze minutos prevista no n.º 3 do artigo 203.º;

d) A formação profissional realizada fora do horário de trabalho que não

exceda duas horas diárias;

e) O trabalho prestado nas condições previstas na alínea b) do n.º 1 do

artigo 257.º;



TRABALHO SUPLEMENTAR

Art.º 228 do CT -LIMITES AO TRABALHO SUPLEMENTAR

1 – O trabalho suplementar previsto no n.º 1 do artigo anterior está sujeito,

por trabalhador, aos seguintes limites:

a) No caso de microempresa ou pequena empresa, cento e setenta e

cinco horas por ano;

b) No caso de média ou grande empresa, cento e cinquenta horas por

ano;



TRABALHO SUPLEMENTAR

Art.º 228 do CT -LIMITES AO TRABALHO SUPLEMENTAR

c) No caso de trabalhador a tempo parcial, oitenta horas por ano ou o

número de horas correspondente à proporção entre o respetivo período

normal de trabalho e o de trabalhador a tempo completo em situação

comparável, quando superior;

d) Em dia normal de trabalho, duas horas;

e) Em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, ou feriado,

um número de horas igual ao período normal de trabalho diário;



TRABALHO SUPLEMENTAR

Art.º 228 do CT - LIMITES AO TRABALHO SUPLEMENTAR

f) Em meio dia de descanso complementar, um número de horas igual a

meio período normal de trabalho diário.

Os limites anteriores podem ser aumentados por regulamentação coletiva.

O Trabalho suplementar deve ser alvo de registo num mapa.



TRABALHO SUPLEMENTAR

Nesse mapa devem constar os seguintes elementos:

• Data da prestação do trabalho complementar;

• Denominação da entidade empregadora;

• Local de trabalho;

• Nome dos trabalhadores;

• Número de horas prestadas (dias úteis – hora de início e termo do

trabalho suplementar; dias feriados – hora de início e termo do trabalho

suplementar; dias de descanso complementar – hora de início e termo do

trabalho suplementar; dias de descanso semanal obrigatório – hora de início

e termo do trabalho suplementar);



TRABALHO SUPLEMENTAR

• Total de horas (nos meses anteriores: desde o início do ano,

excluindo as horas do mês em curso; no mês em curso: as horas

suplementares prestadas no dia a que diz respeito o registo);

• Importância a pagar (remuneração base; acréscimo: 50%, 70%,

100% ou outras percentagens a pagar de acordo com a situação; total

ilíquido);

• Descanso compensatório;

• Substituição de descanso compensatório (período; acréscimo:

considerar-se-á um valor não inferior a 100%);

• Fundamento;

• Visto do trabalhador.



FÉRIAS



FÉRIAS

Art.º 237º - DIREITO A FÉRIAS

1 – O trabalhador tem direito, em cada ano civil, a um período de férias

retribuídas, que se vence em 1 de janeiro.

2 – O direito a férias, em regra, reporta-se ao trabalho prestado no ano

civil anterior, mas não está condicionado à assiduidade ou efetividade de

serviço.

3 – O direito a férias é irrenunciável e o seu gozo não pode ser

substituído, ainda que com o acordo do trabalhador, por qualquer

compensação, económica ou outra, sem prejuízo do disposto no n.º 5 do

artigo seguinte.

4 – O direito a férias deve ser exercido de modo a proporcionar ao

trabalhador a recuperação física e psíquica, condições de

disponibilidade pessoal, integração na vida familiar e participação



FÉRIAS

Art.º 238º - DURAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS

1 – O período anual de férias tem a duração mínima de 22 dias úteis.

2 – Para efeitos de férias, são úteis os dias da semana de segunda-feira a

sexta-feira, com exceção de feriados.

3 – Caso os dias de descanso do trabalhador coincidam com dias úteis, são

considerados para efeitos do cálculo dos dias de férias, em substituição

daqueles, os sábados e os domingos que não sejam feriados.

5 – O trabalhador pode renunciar ao gozo de dias de férias que

excedam 20 dias úteis, ou a correspondente proporção no caso de férias

no ano de admissão, sem redução da retribuição e do subsídio relativos ao

período de férias vencido, que cumulam com a retribuição do trabalho

prestado nesses dias



FÉRIAS

Art.º 239º - CASOS ESPECIAIS DE DURAÇÃO DO PERÍODO DE 

FÉRIAS

1 – No ano da admissão, o trabalhador tem direito a dois dias úteis de

férias por cada mês de duração do contrato, até 20 dias, cujo gozo pode

ter lugar após seis meses completos de execução do contrato.

2 – No caso de o ano civil terminar antes de decorrido o prazo referido no

número anterior, as férias são gozadas até 30 de junho do ano subsequente.

3 – Da aplicação do disposto nos números anteriores não pode resultar o

gozo, no mesmo ano civil, de mais de 30 dias úteis de férias, sem

prejuízo do disposto em instrumento de regulamentação coletiva de

trabalho.



FÉRIAS

Art.º 239º - CASOS ESPECIAIS DE DURAÇÃO DO PERÍODO DE 

FÉRIAS

4 – No caso de a duração do contrato de trabalho ser inferior a seis

meses, o trabalhador tem direito a dois dias úteis de férias por cada mês

completo de duração do contrato, contando-se para o efeito todos os dias

seguidos ou interpolados de prestação de trabalho.

5 – As férias referidas no número anterior são gozadas imediatamente

antes da cessação do contrato, salvo acordo das partes.

6 – No ano de cessação de impedimento prolongado iniciado em ano

anterior, o trabalhador tem direito a férias nos termos dos n.os 1 e 2.



FÉRIAS

Art.º 240º - ANO DE GOZO DAS FÉRIAS

1 – As férias são gozadas no ano civil em que se vencem, sem prejuízo

do disposto nos números seguintes.

2 – As férias podem ser gozadas até 30 de abril do ano civil seguinte, em

cumulação ou não com férias vencidas no início deste, por acordo entre

empregador e trabalhador ou sempre que este as pretenda gozar com

familiar residente no estrangeiro.

3 – Pode ainda ser cumulado o gozo de metade do período de férias

vencido no ano anterior com o vencido no ano em causa, mediante acordo

entre empregador e trabalhador.



FÉRIAS

Art.º 241º - MARCAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS

1 – O período de férias é marcado por acordo entre empregador e

trabalhador.

2 – Na falta de acordo, o empregador marca as férias, que não podem ter

início em dia de descanso semanal do trabalhador, ouvindo para o efeito a

comissão de trabalhadores ou, na sua falta, a comissão intersindical ou a

comissão sindical representativa do trabalhador interessado.

3 – Em pequena, média ou grande empresa, o empregador só pode

marcar o período de férias entre 1 de maio e 31 de outubro, a menos que o

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou o parecer dos

representantes dos trabalhadores admita época diferente.



FÉRIAS

Art.º 241º - MARCAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS

4 – Na falta de acordo, o empregador que exerça atividade ligada ao

turismo está obrigado a marcar 25 % do período de férias a que os

trabalhadores têm direito, ou percentagem superior que resulte de

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, entre 1 de maio e 31 de

outubro, que é gozado de forma consecutiva.

5 – Em caso de cessação do contrato de trabalho sujeita a aviso prévio, o

empregador pode determinar que o gozo das férias tenha lugar

imediatamente antes da cessação.



FÉRIAS

Art.º 241º - MARCAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS

[…]

7 – Os cônjuges, bem como as pessoas que vivam em união de facto ou

economia comum nos termos previstos em legislação específica, que

trabalham na mesma empresa ou estabelecimento têm direito a gozar férias

em idêntico período, salvo se houver prejuízo grave para a empresa.

8 – O gozo do período de férias pode ser interpolado, por acordo entre

empregador e trabalhador, desde que sejam gozados, no mínimo, 10 dias

úteis consecutivos.



FÉRIAS

Art.º 241º - MARCAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS

9 – O empregador elabora o mapa de férias, com indicação do início e do

termo dos períodos de férias de cada trabalhador, até 15 de abril de cada

ano e mantém-no afixado nos locais de trabalho entre esta data e 31 de

outubro.

Art.º 247º - EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE DURANTE AS  

FÉRIAS

1 – O trabalhador não pode exercer durante as férias qualquer outra

atividade remunerada, salvo quando já a exerça cumulativamente ou o

empregador o autorize.



FÉRIAS

Art.º 264º - RETRIBUIÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS E SUBSÍDIO

1 – A retribuição do período de férias corresponde à que o trabalhador

receberia se estivesse em serviço efetivo.

2 – Além da retribuição mencionada no número anterior, o trabalhador tem

direito a subsídio de férias, compreendendo a retribuição base e outras

prestações retributivas que sejam contrapartida do modo específico da

execução do trabalho, correspondentes à duração mínima das férias.

3 – Salvo acordo escrito em contrário, o subsídio de férias deve ser pago

antes do início do período de férias e proporcionalmente em caso de

gozo interpolado de férias.



FÉRIAS

DETERMINAÇÃO DO RETIBUIÇÃO DE FÉRIAS 

E DO SUBSÍDIO DE FÉRIAS
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Os dias de férias remunerados poderão não ser iguais aos dias de férias

gozados, pois o período de férias do trabalhador pode ser aumentado, caso

não tenha faltado, ou tenha apenas faltas justificadas (previsto em

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho)



FALTAS



FALTAS

Art.º 248º - NOÇÃO DE FALTA

1 – Considera-se falta a ausência de trabalhador do local em que devia

desempenhar a atividade durante o período normal de trabalho diário.

2 – Em caso de ausência do trabalhador por períodos inferiores ao período

normal de trabalho diário, os respetivos tempos são adicionados para

determinação da falta.

3 – Caso a duração do período normal de trabalho diário não seja uniforme,

considera-se a duração média para efeito do disposto no número anterior.



FALTAS

Art.º 249º - TIPOS DE FALTA

1 – A falta pode ser justificada ou injustificada.

2 – São consideradas faltas justificadas:

a) As dadas, durante 15 dias seguidos, por altura do casamento;

b) A motivada por falecimento de cônjuge, parente ou afim, nos termos do

artigo 251.º;

c) A motivada pela prestação de prova em estabelecimento de ensino,

nos termos do artigo 91.º;.



FALTAS

Art.º 249º - TIPOS DE FALTA

d) A motivada por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto não

imputável ao trabalhador, nomeadamente observância de prescrição

médica no seguimento de recurso a técnica de procriação medicamente

assistida, doença, acidente ou cumprimento de obrigação legal;

e) A motivada pela prestação de assistência inadiável e imprescindível a

filho, a neto ou a membro do agregado familiar de trabalhador, nos termos

dos artigos 49.º, 50.º ou 252.º, respetivamente;

f) A motivada pelo acompanhamento de grávida que se desloque a

unidade hospitalar localizada fora da ilha de residência para realização de

parto.



FALTAS

Art.º 249º - TIPOS DE FALTA

g) A motivada por deslocação a estabelecimento de ensino de

responsável pela educação de menor por motivo da situação educativa

deste, pelo tempo estritamente necessário, até quatro horas por trimestre,

por cada um;

h) A de trabalhador eleito para estrutura de representação coletiva dos

trabalhadores, nos termos do artigo 409.º;

i) A de candidato a cargo público, nos termos da correspondente lei eleitoral;

j) A autorizada ou aprovada pelo empregador;

k) A que por lei seja como tal considerada.

3 – É considerada injustificada qualquer falta não prevista no número

anterior.



FALTAS

Art.º 255º - EFEITOS DE FALTA JUSTIFICADA 

1 – A falta justificada não afeta qualquer direito do trabalhador, salvo o

disposto no número seguinte.

2 – Sem prejuízo de outras disposições legais, determinam a perda de

retribuição as seguintes faltas justificadas:

a) Por motivo de doença, desde que o trabalhador beneficie de um regime

de segurança social de proteção na doença;

b) Por motivo de acidente no trabalho, desde que o trabalhador tenha

direito a qualquer subsídio ou seguro;



FALTAS

Art.º 255º - EFEITOS DE FALTA JUSTIFICADA 

c) A prevista no artigo 252.º;

d) As previstas nas alíneas f) e k) do n.º 2 do artigo 249.º quando excedam

30 dias por ano;

e) A autorizada ou aprovada pelo empregador.

3 – A falta prevista no artigo 252.º é considerada como prestação efetiva de

trabalho.



FALTAS

Art.º 256º - EFEITOS DE FALTA INJUSTIFICADA 

1 – A falta injustificada constitui violação do dever de assiduidade e

determina perda da retribuição correspondente ao período de ausência,

que não é contado na antiguidade do trabalhador.

2 – A falta injustificada a um ou meio período normal de trabalho diário,

imediatamente anterior ou posterior a dia ou meio-dia de descanso ou a

feriado, constitui infração grave.

3 – Na situação referida no número anterior, o período de ausência a

considerar para efeitos da perda de retribuição prevista no n.º 1 abrange

os dias ou meios-dias de descanso ou feriados imediatamente

anteriores ou posteriores ao dia de falta.



FALTAS

Art.º 256º - EFEITOS DE FALTA INJUSTIFICADA 

4 - No caso de apresentação de trabalhador com atraso injustificado:

a) Sendo superior a sessenta minutos e para início do trabalho diário, o

empregador pode não aceitar a prestação de trabalho durante todo o

período normal de trabalho;

b) Sendo superior a trinta minutos, o empregador pode não aceitar a

prestação de trabalho durante essa parte do período normal de trabalho.



FALTAS

Art.º 257º - SUBSTITUIÇÃO DA PERDA DE RETRIBUIÇÃO POR 

MOTIVO DE FALTA

1 – A perda de retribuição por motivo de faltas pode ser substituída:

a) Por renúncia a dias de férias em igual número, até ao permitido pelo

n.º 5 do artigo 238.º, mediante declaração expressa do trabalhador

comunicada ao empregador;

b) Por prestação de trabalho em acréscimo ao período normal, dentro

dos limites previstos no artigo 204.º quando o instrumento de

regulamentação coletiva de trabalho o permita.

2 – O disposto no número anterior não implica redução do subsídio de

férias correspondente ao período de férias vencido.



RH – PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS

Exercício 3 e 4



SUBSÍDIO DE NATAL



SUBSÍDIO DE NATAL

Art.º 263º - SUBSÍDIO DE NATAL

1 – O trabalhador tem direito a subsídio de Natal de valor igual a um mês de

retribuição, que deve ser pago até 15 de dezembro de cada ano.

2 – O valor do subsídio de Natal é proporcional ao tempo de serviço

prestado no ano civil, nas seguintes situações:

a) No ano de admissão do trabalhador;

b) No ano de cessação do contrato de trabalho;

c) Em caso de suspensão de contrato de trabalho por facto respeitante ao

trabalhador.



SUBSÍDIO DE NATAL

COMO CALCULAR O SUBSÍDIO DE NATAL NO ANO DA

ADMISSÃO E NO ANO DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE

TRABALHO?
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PRESTAÇÃO DE TRABALHO 
EM DIA FERIADO



PRESTAÇÃO DE TRABALHO EM DIA FERIADO

Art.º 269º - PRESTAÇÕES RELATIVAS A DIA FERIADO

1 – O trabalhador tem direito à retribuição correspondente a feriado, sem

que o empregador a possa compensar com trabalho suplementar.

2 – O trabalhador que presta trabalho normal em dia feriado em empresa

não obrigada a suspender o funcionamento nesse dia tem direito a

descanso compensatório com duração de metade do número de horas

prestadas ou a acréscimo de 50% da retribuição correspondente, cabendo a

escolha ao empregador.

Feriados – art.ºs 234, 235 e 236 do CT



ISENÇÃO DE HORÁRIO



ISENÇÃO DE HORÁRIO

Art.ºs 218º e 219

Art.ºs 265 – RETRIBUIÇÃO POR ISENÇÃO DE HORÁRIO

1 – O trabalhador isento de horário de trabalho tem direito a retribuição

específica, estabelecida por instrumento de regulamentação coletiva de

trabalho ou, na falta deste, não inferior a:

a) Uma hora de trabalho suplementar por dia;

b) Duas horas de trabalho suplementar por semana, quando se trate de

regime de isenção de horário com observância do período normal de

trabalho.

2 – O trabalhador que exerça cargo de administração ou de direção pode

renunciar à retribuição referida no número anterior.os – art.ºs 234, 235 e 236

do CT



TRABALHO NOTURNO



TRABALHO NOTURNO

Art.ºs 223 – NOÇÃO DE TRABALHO NOTURNO

1 – Considera-se trabalho noturno o prestado num período que tenha a

duração mínima de sete horas e máxima de onze horas, compreendendo o

intervalo entre as 0 e as 5 horas.

2 – O período de trabalho noturno pode ser determinado por instrumento de

regulamentação coletiva de trabalho, com observância do disposto no

número anterior, considerando-se como tal, na falta daquela determinação, o

compreendido entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte.



TRABALHO NOTURNO

Art.ºs 266 – PAGAMENTO DE TRABALHO NOTURNO

1 – O trabalho noturno é pago com acréscimo de 25 % relativamente ao

pagamento de trabalho equivalente prestado durante o dia.

2 – O acréscimo previsto no número anterior pode ser substituído, mediante

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, por:

a) Redução equivalente do período normal de trabalho;

b) Aumento fixo da retribuição base, desde que não importe tratamento

menos favorável para o trabalhador.



TRABALHO NOTURNO

Art.ºs 266 – PAGAMENTO DE TRABALHO NOTURNO

3 – O disposto no n.º 1 não se aplica, salvo se previsto em instrumento de

regulamentação coletiva de trabalho:

a) Em atividade exercida exclusiva ou predominantemente durante o período

noturno, designadamente espetáculo ou diversão pública;

b) Em atividade que, pela sua natureza ou por força da lei, deva funcionar à

disposição do público durante o período noturno, designadamente

empreendimento turístico, estabelecimento de restauração ou de bebidas,

ou farmácia, em período de abertura;

c) Quando a retribuição seja estabelecida atendendo à circunstância de o

trabalho dever ser prestado em período noturno.



CONTRIBUIÇÕES PARA A 
SEGURANÇA SOCIAL



CONSTRIBUIÇÕES PARA A SS

O montante das contribuições é calculado:

- Em geral, pela aplicação de uma taxa contributiva à remuneração ilíquida

devida em função do exercício da atividade profissional (base de incidência)

- Pela aplicação de uma taxa contributiva a bases de incidência

convencionais determinadas por referência ao valor do Indexante dos

Apoios Sociais - IAS (valor 438,81 €). A atualização da base de incidência

produz efeitos a partir do 1.º dia do mês seguinte ao da publicação do

diploma que definiu o respetivo valor.
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Trabalhadores por conta de outrem

Na generalidade das situações as taxas contributivas a aplicar são as

constantes do quadro seguinte.
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Trabalhadores independentes

A taxa contributiva a cargo dos trabalhadores independentes é fixada em

21,4%.

A taxa contributiva a cargo dos empresários em nome individual e dos

titulares de estabelecimento individual de responsabilidade limitada e

respetivos cônjuges é fixada em 25,2%
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Seguro social voluntário



RETENÇÕES NA FONTE DE 
IRS



RETENÇÕES NA FONTE DE IRS

RETENÇÃO NA FONTE

É um mecanismo do sistema fiscal português através do qual o Estado

arrecada diretamente o vencimento de todos os trabalhadores por conta de

outrem (tanto funcionários públicos como do setor privado), pensionistas

ou trabalhadores independentes não isentos, fazendo com que, em vez

de serem estes a transferir a parte do seu salário que está sujeita a

impostos para o Estado, é a entidade empregadora que o faz.

A retenção na fonte aplica-se sob a forma de uma taxa que incide

diretamente e mensalmente sobre o salário, sendo definida anualmente

através das chamadas Tabelas de Retenção na Fonte, que se encontram

disponíveis para consulta no Portal das Finanças e que são elaboradas no

âmbito do Orçamento do Estado.
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RETENÇÃO NA FONTE

Estas Tabelas subdividem-se entre os valores que são aplicados ao

Continente e os que se referem às Regiões Autónomas da Madeira e dos

Açores individualmente.

Aquando da entrega da Declaração de IRS referente ao ano anterior, o

Estado procede aos acertos dos impostos que os contribuintes pagaram

através deste mecanismo.
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RETENÇÃO NA FONTE - VARIÁVEIS

O cálculo desta tributação assenta fundamentalmente em três fatores:

- Ordenado bruto;

- Situação do agregado familiar (se o contribuinte em questão é solteiro ou

casado e se tem filhos ou não);

- Número de membros do agregado familiar que aufere rendimentos.

Quanto maior é a remuneração mensal do contribuinte, maior será a taxa

aplicada



RETENÇÕES NA FONTE DE IRS



INCIDÊNCIAS DE
CONTRIBUIÇÕES SS E 

RETENÇÃO IRS
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INCIDÊNCIA DE SS E IRS
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(1) Indexante de Apoio Social (IAS) para 2019: € 435,76.

(2) O benefício decorrente da utilização pessoal apenas está sujeito a tributação

quando exista acordo escrito. Para efeitos de sujeição a contribuições para a

Segurança Social são exigidas condições adicionais.

(3) Na falta de publicação da portaria que fixa a taxa de juro de referência, considera-

se 70% da taxa mínima proposta aplicável às operações principais de refinanciamento

pelo BCE, ou de outra taxa legalmente fixada como equivalente do 1.º dia útil do ano

a que respeitam os rendimentos.

(4) Os montantes atribuídos aos trabalhadores a título de participação nos lucros das

empresas estão sujeitos a contribuições para a Segurança Social. Contudo esta

sujeição só entrará em vigor quando for regulamentada.
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(5) Tratando-se de gestor, administrador, gerente de pessoa coletiva, gerente público

ou representante de estabelecimento estável de entidade não residente, os montantes

recebidos pela cessação do vínculo laboral são sujeitos a tributação na sua totalidade,

apenas na parte respeitante a essas mesmas funções. A parte respeitante a períodos

em que estes tenham exercido funções como trabalhador por conta de outrem

continuam a beneficiar da exclusão de tributação. Relativamente à Segurança Social,

não constituem base de incidência a compensação por cessação do contrato de

trabalho no caso de despedimento coletivo; por extinção do posto de trabalho, por

inadaptação; por não concessão de aviso prévio; por caducidade; por resolução por

parte do trabalhador; por cessação antes de findo o prazo convencional do contrato

de trabalho a prazo.

(6) Desde que os benefícios do plano de ações não seja pago em dinheiro.



RH – PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS

Exercício 5 e 6



FORMAÇÃO PROFISSIONAL



FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Artigo 131.º - Formação contínua

1 – No âmbito da formação contínua, o empregador deve:

a) Promover o desenvolvimento e a adequação da qualificação do

trabalhador, tendo em vista melhorar a sua empregabilidade e aumentar a

produtividade e a competitividade da empresa;

b) Assegurar a cada trabalhador o direito individual à formação, através de um

número mínimo anual de horas de formação, mediante ações

desenvolvidas na empresa ou a concessão de tempo para frequência de

formação por iniciativa do trabalhador;



FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Artigo 131.º - Formação contínua

c) Organizar a formação na empresa, estruturando planos de formação

anuais ou plurianuais e, relativamente a estes, assegurar o direito a

informação e consulta dos trabalhadores e dos seus representantes;

d) Reconhecer e valorizar a qualificação adquirida pelo trabalhador.

2 – O trabalhador tem direito, em cada ano, a um número mínimo de

quarenta horas de formação contínua ou, sendo contratado a termo por

período igual ou superior a três meses, a um número mínimo de horas

proporcional à duração do contrato nesse ano.
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Artigo 131.º - Formação contínua

3 – A formação referida no número anterior pode ser desenvolvida pelo

empregador, por entidade formadora certificada para o efeito ou por

estabelecimento de ensino reconhecido pelo ministério competente e dá

lugar à emissão de certificado e a registo na Caderneta Individual de

Competências nos termos do regime jurídico do Sistema Nacional de

Qualificações.

4 – Para efeito de cumprimento do disposto no n.º 2, são consideradas as

horas de dispensa de trabalho para frequência de aulas e de faltas para

prestação de provas de avaliação, ao abrigo do regime de trabalhador-

estudante, bem como as ausências a que haja lugar no âmbito de processo de

reconhecimento, validação e certificação de competências.



FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Artigo 131.º - Formação contínua

5 – O empregador deve assegurar, em cada ano, formação contínua a pelo

menos 10 % dos trabalhadores da empresa.

5 – O empregador deve assegurar, em cada ano, formação contínua a pelo

menos 10 % dos trabalhadores da empresa.

6 – O empregador pode antecipar até dois anos ou, desde que o plano de

formação o preveja, diferir por igual período, a efetivação da formação anual a

que se refere o n.º 2, imputando-se a formação realizada ao cumprimento da

obrigação mais antiga.
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Artigo 131.º - Formação contínua

5 – O empregador deve assegurar, em cada ano, formação contínua a pelo

menos 10 % dos trabalhadores da empresa.

5 – O empregador deve assegurar, em cada ano, formação contínua a pelo

menos 10 % dos trabalhadores da empresa.

6 – O empregador pode antecipar até dois anos ou, desde que o plano de

formação o preveja, diferir por igual período, a efetivação da formação anual a

que se refere o n.º 2, imputando-se a formação realizada ao cumprimento da

obrigação mais antiga.
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Artigo 132.º - Crédito de horas e subsídio para formação contínua

1 – As horas de formação previstas no n.º 2 do artigo anterior, que
não sejam asseguradas pelo empregador até ao termo dos dois
anos posteriores ao seu vencimento, transformam-se em crédito de
horas em igual número para formação por iniciativa do
trabalhador.

2 – O crédito de horas para formação é referido ao período normal
de trabalho, confere direito a retribuição e conta como tempo de
serviço efetivo.

3 – O trabalhador pode utilizar o crédito de horas para a frequência de
ações de formação, mediante comunicação ao empregador com a
antecedência mínima de 10 dias.
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Artigo 132.º - Crédito de horas e subsídio para formação contínua

4 – Por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou acordo
individual, pode ser estabelecido um subsídio para pagamento do
custo da formação, até ao valor da retribuição do período de crédito de
horas utilizado.

5 – Em caso de cumulação de créditos de horas, a formação
realizada é imputada ao crédito vencido há mais tempo.

6 – O crédito de horas para formação que não seja utilizado cessa
passados três anos sobre a sua constituição.



FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Artigo 134.º - Efeito da cessação do contrato de trabalho no
direito a formação

Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador tem direito a
receber a retribuição correspondente ao número mínimo anual de
horas de formação que não lhe tenha sido proporcionado, ou ao
crédito de horas para formação de que seja titular à data da cessação.



MODALIDADES DE 
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SECÇÃO IX – MODALIDADES DE CONTRATO DE

TRABALHO

SUBSECÇÃO I – Contrato a termo resolutivo (artigos 139.º a 149.º)

Artigo 140.º - Admissibilidade de contrato de trabalho a termo

resolutivo

1 – O contrato de trabalho a termo resolutivo só pode ser celebrado

para a satisfação de necessidades temporárias, objetivamente

definidas pela entidade empregadora e apenas pelo período

estritamente necessário à satisfação dessas necessidades.
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Artigo 140.º - Admissibilidade de contrato de trabalho a termo

resolutivo

2 – Considera-se, nomeadamente, necessidade temporária da

empresa:

a) Substituição direta ou indireta de trabalhador ausente ou que, por

qualquer motivo, se encontre temporariamente impedido de

trabalhar;

b) Substituição direta ou indireta de trabalhador em relação ao qual

esteja pendente em juízo ação de apreciação da licitude de

despedimento;
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Artigo 140.º - Admissibilidade de contrato de trabalho a termo

resolutivo

c) Substituição direta ou indireta 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) Atividade sazonal ou outra cujo ciclo anual de produção apresente

irregularidades decorrentes da natureza estrutural do respetivo

mercado, incluindo o abastecimento de matéria-prima;
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Artigo 140.º - Admissibilidade de contrato de trabalho a termo

resolutivo

f) Acréscimo excecional de atividade da empresa;

g) Execução de tarefa ocasional ou serviço determinado

precisamente definido e não duradouro;

h) Execução de obra, projeto ou outra atividade definida e

temporária, incluindo a execução, direção ou fiscalização de

trabalhos de construção civil, obras públicas, montagens e

reparações industriais, em regime de empreitada ou em

administração direta, …
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Artigo 140.º - Admissibilidade de contrato de trabalho a termo

resolutivo

3 – Sem prejuízo do disposto no n.º 1, só pode ser celebrado

contrato de trabalho a termo incerto em situação referida em

qualquer das alíneas a) a c) ou e) a h) do número anterior.

4 – Além das situações previstas no n.º 1, pode ser celebrado

contrato de trabalho a termo certo para:
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Artigo 140.º - Admissibilidade de contrato de trabalho a termo

resolutivo

a) Lançamento de nova atividade de duração incerta, bem como

início do funcionamento de empresa ou de estabelecimento

pertencente a empresa com menos de 250 trabalhadores, nos dois

anos posteriores a qualquer um desses factos;

b) Contratação de trabalhador em situação de desemprego de muito

longa duração.

5 – Cabe ao empregador a prova dos factos que justificam a

celebração de contrato de trabalho a termo.
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Artigo 141.º - Forma e conteúdo de contrato de trabalho a termo

1 – O contrato de trabalho a termo está sujeito a forma escrita e

deve conter:

a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes;

b) Atividade do trabalhador e correspondente retribuição;

c) Local e período normal de trabalho;

d) Data de início do trabalho;

e) Indicação do termo estipulado e do respetivo motivo justificativo;

f) Datas de celebração do contrato e, sendo a termo certo, da

respetiva cessação.
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Artigo 141.º - Forma e conteúdo de contrato de trabalho a termo

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 do termo deve ser feita com menção expressa dos factos

que o integram, devendo estabelecer-se a relação entre a

justificação invocada e o termo estipulado.
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Artigo 143.º - Sucessão de contrato de trabalho a termo

1 – A cessação de contrato de trabalho a termo, por motivo não

imputável ao trabalhador, impede nova admissão ou afetação de

trabalhador através de contrato de trabalho a termo ou de

trabalho temporário cuja execução se concretize no mesmo

posto de trabalho, ou ainda de contrato de prestação de serviços

para o mesmo objeto, celebrado com o mesmo empregador ou

sociedade que com este se encontre em relação de domínio ou de

grupo, ou mantenha estruturas organizativas comuns, antes de

decorrido um período de tempo equivalente a um terço da duração

do contrato, incluindo renovações.
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Artigo 143.º - Sucessão de contrato de trabalho a termo

2 – O disposto no número anterior não é aplicável nos seguintes

casos:

a) Nova ausência do trabalhador substituído, quando o contrato de

trabalho a termo tenha sido celebrado para a sua substituição;

b) Acréscimo excecional da atividade da empresa, após a cessação

do contrato;

c) Atividade sazonal;
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Artigo 147.º - Contrato de trabalho sem termo

1 – Considera-se sem termo o contrato de trabalho:

a) Em que a estipulação de termo tenha por fim iludir as disposições

que regulam o contrato sem termo;

b) Celebrado fora dos casos previstos nos n.os 1, 3 ou 4 do artigo

140.º;

c) Em que falte a redução a escrito, a identificação ou a assinatura

das partes, ou, simultaneamente, as datas de celebração do contrato

e de início do trabalho, bem como aquele em que se omitam ou

sejam insuficientes as referências ao termo e ao motivo justificativo;
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Artigo 147.º - Contrato de trabalho sem termo

d) Celebrado em violação do disposto no n.º 1 do artigo 143.º.

2 – Converte-se em contrato de trabalho sem termo:

a) Aquele cuja renovação tenha sido feita em violação do disposto no

artigo 149.º;

b) Aquele em que seja excedido o prazo de duração ou o número de

renovações a que se refere o artigo seguinte;
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Artigo 147.º - Contrato de trabalho sem termo

c) O celebrado a termo incerto, quando o trabalhador permaneça em

atividade após a data de caducidade indicada na comunicação do

empregador ou, na falta desta, decorridos 15 dias após a verificação

do termo.

3 – Em situação referida no n.º 1 ou 2, a antiguidade do trabalhador

conta-se desde o início da prestação de trabalho, exceto em

situação a que se refere a alínea d) do n.º 1, em que compreende o

tempo de trabalho prestado em cumprimento dos contratos

sucessivos.
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Artigo 148.º - Duração de contrato de trabalho a termo

1 – A duração do contrato de trabalho a termo certo não pode ser

superior a dois anos.

2 – O contrato de trabalho a termo certo só pode ser celebrado por

prazo inferior a seis meses em situação prevista em qualquer das

alíneas a) a g) do n.º 2 do artigo 140.º, não podendo a duração ser

inferior à prevista para a tarefa ou serviço a realizar.
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Artigo 148.º - Duração de contrato de trabalho a termo

3 – Em caso de violação do disposto na primeira parte do número

anterior, o contrato considera-se celebrado pelo prazo de seis meses

desde que corresponda à satisfação de necessidades temporárias

da empresa.

4 - Na situação prevista na alínea a) do n.º 4 do artigo 140.º, a

duração do contrato de trabalho a termo certo não pode exceder os

dois anos posteriores ao início do motivo justificativo.

5 - A duração do contrato de trabalho a termo incerto não pode

ser superior a quatro anos.
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Artigo 148.º - Duração de contrato de trabalho a termo

6 - É incluída no cômputo do limite referido no n.º 1 a duração de

contratos de trabalho a termo ou de trabalho temporário cuja

execução se concretiza no mesmo posto de trabalho, bem como de

contrato de prestação de serviço para o mesmo objeto, entre o

trabalhador e o mesmo empregador ou sociedades que com este se

encontrem em relação de domínio ou de grupo ou mantenham

estruturas organizativas comuns.
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Artigo 149.º - Renovação de contrato de trabalho a termo certo

1 – As partes podem acordar que o contrato de trabalho a termo

certo não fica sujeito a renovação.

2 – Na ausência de estipulação a que se refere o número anterior e

de declaração de qualquer das partes que o faça cessar, o contrato

renova-se no final do termo, por igual período se outro não for

acordado pelas partes.

3 – A renovação do contrato está sujeita à verificação da sua

admissibilidade, nos termos previstos para a sua celebração, bem

como a iguais requisitos de forma no caso de se estipular período

diferente.
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Artigo 149.º - Renovação de contrato de trabalho a termo certo

4 – O contrato de trabalho a termo certo pode ser renovado até três

vezes e a duração total das renovações não pode exceder a do

período inicial daquele.

5 - Considera-se como único contrato aquele que seja objeto de

renovação.
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Artigo 149.º - Renovação de contrato de trabalho a termo certo

4 – O contrato de trabalho a termo certo pode ser renovado até três

vezes e a duração total das renovações não pode exceder a do

período inicial daquele.

5 - Considera-se como único contrato aquele que seja objeto de

renovação.
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SUBSECÇÃO II – Trabalho a tempo parcial (artigos 150.º a 156.º)
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Artigo 150.º - Noção de trabalho a tempo parcial

1 – Considera-se trabalho a tempo parcial o que corresponda a um

período normal de trabalho semanal inferior ao praticado a tempo

completo em situação comparável.

2 – Para efeitos do número anterior, se o período normal de trabalho

não for igual em cada semana, é considerada a respetiva média no

período de referência aplicável.

3 – O trabalho a tempo parcial pode ser prestado apenas em alguns

dias por semana, por mês ou por ano, devendo o número de dias

de trabalho ser estabelecido por acordo.
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Artigo 150.º - Noção de trabalho a tempo parcial

4 – As situações de trabalhador a tempo parcial e de trabalhador a

tempo completo são comparáveis quando estes prestem idêntico

trabalho no mesmo estabelecimento ou, não havendo neste

trabalhador em situação comparável, noutro estabelecimento da

mesma empresa com idêntica atividade, devendo ser levadas em

conta a antiguidade e a qualificação.

5 – Se não existir trabalhador em situação comparável nos termos

do número anterior, atende-se ao disposto em instrumento de

regulamentação coletiva de trabalho ou na lei para trabalhador a

tempo completo e com as mesmas antiguidade e qualificação.
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Artigo 150.º - Noção de trabalho a tempo parcial

6 – O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho pode

estabelecer o limite máximo de percentagem do tempo completo que

determina a qualificação do tempo parcial, ou critérios de

comparação além dos previstos na parte final do n.º 4.
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Artigo 154.º - Condições de trabalho a tempo parcial

[…]

3 – O trabalhador a tempo parcial tem direito:

a) À retribuição base e outras prestações, com ou sem carácter

retributivo, previstas na lei ou em instrumento de regulamentação

coletiva de trabalho ou, caso sejam mais favoráveis, às auferidas por

trabalhador a tempo completo em situação comparável, na

proporção do respetivo período normal de trabalho semanal;
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Artigo 154.º - Condições de trabalho a tempo parcial

b) Ao subsídio de refeição, no montante previsto em instrumento de

regulamentação coletiva de trabalho ou, caso seja mais favorável, ao

praticado na empresa, exceto quando o período normal de trabalho

diário seja inferior a cinco horas, caso em que é calculado em

proporção do respetivo período normal de trabalho semanal.
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SUBSECÇÃO III – Trabalho intermitente (artigos 157.º a 160.º)

Artigo 157.º - Admissibilidade de trabalho intermitente

1 – Em empresa que exerça atividade com descontinuidade ou

intensidade variável, as partes podem acordar que a prestação de

trabalho seja intercalada por um ou mais períodos de inatividade.

2 – O contrato de trabalho intermitente não pode ser celebrado a

termo resolutivo ou em regime de trabalho temporário.
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Artigo 158.º - Forma e conteúdo de contrato de trabalho

intermitente

1 – O contrato de trabalho intermitente está sujeito a forma escrita e

deve conter:

a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes;

b) Indicação do número anual de horas de trabalho, ou do número

anual de dias de trabalho a tempo completo.

2 – Quando não tenha sido observada a forma escrita, ou na falta da

indicação referida na alínea b) do número anterior, considera-se o

contrato celebrado sem período de inatividade.
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Artigo 159.º - Período de prestação de trabalho

1 – As partes estabelecem a duração da prestação de trabalho, de

modo consecutivo ou interpolado, bem como o início e termo de

cada período de trabalho, ou a antecedência com que o empregador

deve informar o trabalhador do início daquele.

2 - A prestação de trabalho referida no número anterior não pode

ser inferior a cinco meses a tempo completo, por ano, dos quais

pelo menos três meses devem ser consecutivos. 1

3 - A antecedência a que se refere o n.º 1 não pode ser inferior a 30

dias na situação do n.º 1 do artigo seguinte e a 20 dias nos restantes

casos. 1
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Artigo 160.º - Direitos do trabalhador

1 – Durante o período de inatividade, o trabalhador pode exercer

outra atividade, devendo informar o empregador desse facto.

2 – Durante o período de inatividade, o trabalhador tem direito a

compensação retributiva, a pagar pelo empregador com

periodicidade igual à da retribuição, em valor estabelecido em

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou, na sua

falta, de 20 % da retribuição base.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 160.º - Direitos do trabalhador

3 – Se o trabalhador exercer outra atividade durante o período de

inatividade, o montante da correspondente retribuição é deduzido à

compensação retributiva calculada de acordo com o número anterior.

4 – Os subsídios de férias e de Natal são calculados com base

na média dos valores de retribuições e compensações

retributivas auferidas nos últimos 12 meses, ou no período de

duração do contrato se esta for inferior.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 160.º - Direitos do trabalhador

5 – Durante o período de inatividade, mantêm-se os direitos, deveres

e garantias das partes que não pressuponham a efetiva prestação

de trabalho.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

SUBSECÇÃO IV – Comissão de serviço (artigos 161.º a 164.º)

Artigo 161.º - Objeto da comissão de serviço

Pode ser exercido, em comissão de serviço, cargo de administração

ou equivalente, de direção ou chefia diretamente dependente da

administração ou de diretor-geral ou equivalente, funções de

secretariado pessoal de titular de qualquer desses cargos, ou ainda,

desde que instrumento de regulamentação coletiva de trabalho o

preveja, funções cuja natureza também suponha especial relação de

confiança em relação a titular daqueles cargos e funções de chefia.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 162.º - Regime de contrato de trabalho em comissão de

serviço

1 – Pode exercer cargo ou funções em comissão de serviço um

trabalhador da empresa ou outro admitido para o efeito.

2 – No caso de admissão de trabalhador para exercer cargo ou

funções em comissão de serviço, pode ser acordada a sua

permanência após o termo da comissão.

3 – O contrato para exercício de cargo ou funções em comissão de

serviço está sujeito a forma escrita e deve conter:



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 162.º - Regime de contrato de trabalho em comissão de

serviço

a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes;

b) Indicação do cargo ou funções a desempenhar, com menção

expressa do regime de comissão de serviço;

c) No caso de trabalhador da empresa, a atividade que exerce, bem

como, sendo diversa, a que vai exercer após cessar a comissão;

d) No caso de trabalhador admitido em regime de comissão de

serviço que se preveja permanecer na empresa, a atividade que vai

exercer após cessar a comissão.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 162.º - Regime de contrato de trabalho em comissão de

serviço

4 – Não se considera em regime de comissão de serviço o contrato

que não tenha a forma escrita ou a que falte a menção referida na

alínea b) do número anterior.

5 – O tempo de serviço prestado em regime de comissão de serviço

conta para efeitos de antiguidade do trabalhador como se tivesse

sido prestado na categoria de que este é titular.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 163.º - Cessação de comissão de serviço

1 – Qualquer das partes pode pôr termo à comissão de serviço,

mediante aviso prévio por escrito, com a antecedência mínima de 30

ou 60 dias, consoante aquela tenha durado, respetivamente, até dois

anos ou período superior.

2 – A falta de aviso prévio não obsta à cessação da comissão de

serviço, constituindo a parte faltosa na obrigação de indemnizar a

contraparte nos termos do artigo 401.º.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 164.º - Efeitos da cessação da comissão de serviço

1 – Cessando a comissão de serviço, o trabalhador tem direito:

a) Caso se mantenha ao serviço da empresa, a exercer a atividade

desempenhada antes da comissão de serviço, ou a correspondente

à categoria a que tenha sido promovido ou, ainda, a atividade

prevista no acordo a que se refere a alínea c) ou d) do n.º 3 do artigo

162.º;

b) A resolver o contrato de trabalho nos 30 dias seguintes à decisão

do empregador que ponha termo à comissão de serviço, com direito

a indemnização calculada nos termos do artigo 366.º;



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 164.º - Efeitos da cessação da comissão de serviço

c) Tendo sido admitido para trabalhar em comissão de serviço e esta

cesse por iniciativa do empregador que não corresponda a

despedimento por facto imputável ao trabalhador, a indemnização

calculada nos termos do artigo 366.º

2 – Os prazos previstos no artigo anterior e o valor da indemnização

a que se referem as alíneas b) e c) do n.º 1 podem ser aumentados

por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou contrato

de trabalho.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

SUBSECÇÃO V – Teletrabalho (artigos 165.º a 171.º)

Artigo 165.º - Noção de teletrabalho

Considera-se teletrabalho a prestação laboral realizada com

subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e através do

recurso a tecnologias de informação e de comunicação.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 166.º - Regime de contrato para prestação subordinada

de teletrabalho

1 – Pode exercer a atividade em regime de teletrabalho um

trabalhador da empresa ou outro admitido para o efeito, mediante a

celebração de contrato para prestação subordinada de teletrabalho.

2 – Verificadas as condições previstas no n.º 1 do artigo 195.º, o

trabalhador tem direito a passar a exercer a atividade em regime de

teletrabalho, quando este seja compatível com a atividade

desempenhada.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 166.º - Regime de contrato para prestação subordinada

de teletrabalho

3 – Além das situações referidas no número anterior, o trabalhador

com filho com idade até 3 anos tem direito a exercer a atividade em

regime de teletrabalho, quando este seja compatível com a atividade

desempenhada e a entidade patronal disponha de recursos e meios

para o efeito.

4 – O empregador não pode opor-se ao pedido do trabalhador nos

termos dos números anteriores.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 166.º - Regime de contrato para prestação subordinada

de teletrabalho

5 - O contrato está sujeito a forma escrita e deve conter:1

a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes;

b) Indicação da atividade a prestar pelo trabalhador, com menção

expressa do regime de teletrabalho, e correspondente retribuição;

c) Indicação do período normal de trabalho;

d) Se o período previsto para a prestação de trabalho em regime de

teletrabalho for inferior à duração previsível do contrato de trabalho,

a atividade a exercer após o termo daquele período;



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 166.º - Regime de contrato para prestação subordinada

de teletrabalho

e) Propriedade dos instrumentos de trabalho bem como o

responsável pela respetiva instalação e manutenção e pelo

pagamento das inerentes despesas de consumo e de utilização;

f) Identificação do estabelecimento ou departamento da empresa em

cuja dependência fica o trabalhador, bem como quem este deve

contactar no âmbito da prestação de trabalho.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 166.º - Regime de contrato para prestação subordinada

de teletrabalho

6 – O trabalhador em regime de teletrabalho pode passar a trabalhar

no regime dos demais trabalhadores da empresa, a título definitivo

ou por período determinado, mediante acordo escrito com o

empregador.

7 – A forma escrita é exigida apenas para prova da estipulação do

regime de teletrabalho



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 167.º - Regime no caso de trabalhador anteriormente

vinculado ao empregador

1 – No caso de trabalhador anteriormente vinculado ao empregador,

a duração inicial do contrato para prestação subordinada de

teletrabalho não pode exceder três anos, ou o prazo estabelecido em

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.

2 – Qualquer das partes pode denunciar o contrato referido no

número anterior durante os primeiros 30 dias da sua execução.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 167.º - Regime no caso de trabalhador anteriormente

vinculado ao empregador

3 – Cessando o contrato para prestação subordinada de

teletrabalho, o trabalhador retoma a prestação de trabalho, nos

termos acordados ou nos previstos em instrumento de

regulamentação coletiva de trabalho.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 168.º - Instrumentos de trabalho em prestação

subordinada de teletrabalho

1 – Na falta de estipulação no contrato, presume-se que os

instrumentos de trabalho respeitantes a tecnologias de informação e

de comunicação utilizados pelo trabalhador pertencem ao

empregador, que deve assegurar as respetivas instalação e

manutenção e o pagamento das inerentes despesas.

2 – O trabalhador deve observar as regras de utilização e

funcionamento dos instrumentos de trabalho que lhe forem

disponibilizados.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 168.º - Instrumentos de trabalho em prestação

subordinada de teletrabalho

3 – Salvo acordo em contrário, o trabalhador não pode dar aos

instrumentos de trabalho disponibilizados pelo empregador uso

diverso do inerente ao cumprimento da sua prestação de trabalho.

Ver ainda art.º 169º, 170º e 171º



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

SUBSECÇÃO VI – Trabalho temporário (artigos 172.º a 192.º)

Artigo 172.º - Conceitos específicos do regime de trabalho

temporário

Considera-se:

a) Contrato de trabalho temporário o contrato de trabalho a termo

celebrado entre uma empresa de trabalho temporário e um

trabalhador, pelo qual este se obriga, mediante retribuição daquela, a

prestar a sua atividade a utilizadores, mantendo-se vinculado à

empresa de trabalho temporário;



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 172.º - Conceitos específicos do regime de trabalho

temporário

b) Contrato de trabalho por tempo indeterminado para cedência

temporária o contrato de trabalho por tempo indeterminado

celebrado entre uma empresa de trabalho temporário e um

trabalhador, pelo qual este se obriga, mediante retribuição daquela, a

prestar temporariamente a sua atividade a utilizadores, mantendo-se

vinculado à empresa de trabalho temporário;



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 172.º - Conceitos específicos do regime de trabalho

temporário

c) Contrato de utilização de trabalho temporário o contrato de

prestação de serviço a termo resolutivo entre um utilizador e uma

empresa de trabalho temporário, pelo qual esta se obriga, mediante

retribuição, a ceder àquele um ou mais trabalhadores temporários.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 173.º - Cedência ilícita de trabalhador

1 – É nulo o contrato de utilização, o contrato de trabalho temporário

ou o contrato de trabalho por tempo indeterminado para cedência

temporária celebrado por empresa de trabalho temporário não titular

de licença para o exercício da respetiva atividade.

2 – É nulo o contrato celebrado entre empresas de trabalho

temporário pelo qual uma cede à outra um trabalhador para que este

seja posteriormente cedido a terceiro.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 173.º - Cedência ilícita de trabalhador

3 – No caso previsto no n.º 1, considera-se que o trabalho é prestado

à empresa de trabalho temporário em regime de contrato de trabalho

sem termo.

4 – No caso previsto no n.º 2, considera-se que o trabalho é prestado

à empresa que contrate o trabalhador em regime de contrato de

trabalho sem termo.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 173.º - Cedência ilícita de trabalhador

5 – No caso de o trabalhador ser cedido a utilizador por empresa de

trabalho temporário licenciada sem que tenha celebrado contrato de

trabalho temporário ou contrato de trabalho por tempo indeterminado

para cedência temporária, considera -se que o trabalho é prestado à

empresa utilizadora em regime de contrato de trabalho sem termo.

6 – Em substituição do disposto nos n.os 3, 4 ou 5, o trabalhador

pode optar, nos 30 dias seguintes ao início da prestação de

atividade, por uma indemnização nos termos do artigo 396.º.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 173.º - Cedência ilícita de trabalhador

7 – Constitui contraordenação muito grave, imputável à empresa de

trabalho temporário e ao utilizador, a celebração de contrato de

utilização de trabalho temporário por parte de empresa não titular de

licença.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Artigo 174.º - Casos especiais de responsabilidade da empresa

de trabalho temporário ou do utilizador

1 – A celebração de contrato de utilização de trabalho temporário por

empresa de trabalho temporário não licenciada responsabiliza

solidariamente esta e o utilizador pelos créditos do trabalhador

emergentes do contrato de trabalho, da sua violação ou cessação,

relativos aos últimos três anos, bem como pelos encargos sociais

correspondentes.
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Artigo 174.º - Casos especiais de responsabilidade da empresa

de trabalho temporário ou do utilizador

2 – A empresa de trabalho temporário e o utilizador de trabalho

temporário, bem como os respetivos gerentes, administradores ou

diretores, assim como as sociedades que com a empresa de

trabalho temporário ou com o utilizador se encontrem em relação de

participações recíprocas, de domínio ou de grupo, são

subsidiariamente responsáveis pelos créditos do trabalhador e pelos

encargos sociais correspondentes, assim como pelo pagamento das

respetivas coimas.
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Artigo 174.º - Casos especiais de responsabilidade da empresa

de trabalho temporário ou do utilizador

2 – A empresa de trabalho temporário e o utilizador de trabalho

temporário, bem como os respetivos gerentes, administradores ou

diretores, assim como as sociedades que com a empresa de

trabalho temporário ou com o utilizador se encontrem em relação de

participações recíprocas, de domínio ou de grupo, são

subsidiariamente responsáveis pelos créditos do trabalhador e pelos

encargos sociais correspondentes, assim como pelo pagamento das

respetivas coimas.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Leitura adicional dos art.os 175 a 179

Artigo 180.º - Admissibilidade de contrato de trabalho

temporário

1 – O contrato de trabalho temporário só pode ser celebrado a termo

resolutivo, certo ou incerto, nas situações previstas para a

celebração de contrato de utilização.

2 – É nulo o termo estipulado em violação do disposto no número

anterior, considerando-se o trabalho efetuado em execução do

contrato como prestado à empresa de trabalho temporário em

regime de contrato de trabalho sem termo, e sendo aplicável o

disposto no n.º 6 do artigo 173.º.
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Artigo 180.º - Admissibilidade de contrato de trabalho

temporário

2 – É nulo o termo estipulado em violação do disposto no número

anterior, considerando-se o trabalho efetuado em execução do

contrato como prestado à empresa de trabalho temporário em

regime de contrato de trabalho sem termo, e sendo aplicável o

disposto no n.º 6 do artigo 173.º.

3 - Caso a nulidade prevista no número anterior concorra com a

nulidade do contrato de utilização de trabalho temporário, prevista no

n.º 2 do artigo 176.º ou no n.º 5 do artigo 177.º, considera-se que o

trabalho é prestado ao utilizador em regime de contrato de trabalho

sem termo, sendo aplicável o disposto no n.º 6 do artigo 173.º
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181.º - Forma e conteúdo de contrato de trabalho temporário

1 – O contrato de trabalho temporário está sujeito a forma escrita, é

celebrado em dois exemplares e deve conter:

a) Identificação, assinaturas, domicílio ou sede das partes e número

e data do alvará da licença da empresa de trabalho temporário;

b) Motivo que justifica a celebração do contrato, com menção

concreta dos factos que o integram, tendo por base o motivo

justificativo do recurso ao trabalho temporário por parte do utilizador

indicado no contrato de utilização de trabalho temporário, sem

prejuízo do disposto nos artigos 412.º e 413.º, com as necessárias

adaptações;



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

181.º - Forma e conteúdo de contrato de trabalho temporário

c) Atividade contratada;

d) Local e período normal de trabalho;

e) Retribuição;

f) Data de início do trabalho;

g) Termo do contrato;

h) Data da celebração.

2 – Na falta de documento escrito ou em caso de omissão ou

insuficiência da indicação do motivo justificativo da celebração do

contrato, considera-se que o trabalho é prestado à empresa de

trabalho temporário em regime do contrato de trabalho sem termo,

sendo aplicável o disposto no n.º 6 do artigo 173.º.



MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABALHO

181.º - Forma e conteúdo de contrato de trabalho temporário

3 – O contrato que não contenha a menção do seu termo considera-

se celebrado pelo prazo de um mês, não sendo permitida a sua

renovação.

4 – Um exemplar do contrato fica com o trabalhador.
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182.º - Duração de contrato de trabalho temporário

1 – A duração do contrato de trabalho temporário não pode exceder

a do contrato de utilização.

2 – O contrato de trabalho temporário a termo certo não está sujeito

ao limite de duração do n.º 2 do artigo 148.º e, enquanto se mantiver

o motivo justificativo, pode ser renovado até seis vezes.

3 – Não está sujeito ao limite de renovações referido no número

anterior o contrato de trabalho temporário a termo certo celebrado

para substituição de trabalhador ausente, sem que a sua ausência

seja imputável ao empregador, nomeadamente nos casos de

doença, acidente, licenças parentais e outras situações análogas.
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182.º - Duração de contrato de trabalho temporário

4 – A duração do contrato de trabalho temporário a termo certo,

incluindo renovações, não pode exceder dois anos, ou seis ou 12

meses quando aquele seja celebrado, respetivamente, em caso de

vacatura de posto de trabalho quando decorra processo de

recrutamento para o seu preenchimento ou de acréscimo excecional

de atividade da empresa.

5 – O contrato de trabalho temporário a termo incerto dura pelo

tempo necessário à satisfação de necessidade temporária do

utilizador, não podendo exceder os limites de duração referidos no

número anterior.
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182.º - Duração de contrato de trabalho temporário

6 – É aplicável ao cômputo dos limites referidos nos números

anteriores o disposto no n.º 6 do artigo 148.º.

7 - À caducidade do contrato de trabalho temporário é aplicável o

disposto no artigo 344.º ou 345.º, consoante seja a termo certo ou

incerto.

Leitura adicional Art.º 183 a 192
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Exercícios 7 e 8
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INCUMPRIMENTO DE CONTRATO

Artigo 323.º - Efeitos gerais do incumprimento do contrato de

trabalho

1 – A parte que faltar culposamente ao cumprimento dos seus

deveres é responsável pelo prejuízo causado à contraparte.

2 – O empregador que faltar culposamente ao cumprimento de

prestações pecuniárias é obrigado a pagar os correspondentes juros

de mora à taxa legal, ou a taxa superior estabelecida em instrumento

de regulamentação coletiva de trabalho ou acordo das partes.

3 – A falta de pagamento pontual da retribuição confere ao

trabalhador a faculdade de suspender ou fazer cessar o contrato,

nos termos previstos neste Código.



INCUMPRIMENTO DE CONTRATO

SECÇÃO II

Suspensão de contrato de trabalho por não pagamento pontual

da retribuição

Artigo 325.º - Requisitos da suspensão de contrato de trabalho

1 – No caso de falta de pagamento pontual da retribuição por

período de 15 dias sobre a data do vencimento, o trabalhador pode

suspender o contrato de trabalho, mediante comunicação por escrito

ao empregador e ao serviço com competência inspetiva do ministério

responsável pela área laboral, com a antecedência mínima de oito

dias em relação à data de início da suspensão.
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Artigo 325.º - Requisitos da suspensão de contrato de trabalho

2 – O trabalhador pode suspender o contrato de trabalho antes de

decorrido o período de 15 dias referido no número anterior, quando o

empregador declare por escrito que prevê que não vai pagar a

retribuição em dívida até ao termo daquele prazo.

3 – A falta de pagamento pontual da retribuição por período de 15

dias é declarada, a pedido do trabalhador, pelo empregador ou, em

caso de recusa, pelo serviço referido no n.º 1, no prazo de cinco ou

10 dias, respetivamente.

4 – A declaração referida nos n.os 2 ou 3 deve especificar o

montante das retribuições em dívida e o período a que respeitam.
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Artigo 325.º - Requisitos da suspensão de contrato de trabalho

2 – O trabalhador pode suspender o contrato de trabalho antes de

decorrido o período de 15 dias referido no número anterior, quando o

empregador declare por escrito que prevê que não vai pagar a

retribuição em dívida até ao termo daquele prazo.

3 – A falta de pagamento pontual da retribuição por período de 15

dias é declarada, a pedido do trabalhador, pelo empregador ou, em

caso de recusa, pelo serviço referido no n.º 1, no prazo de cinco ou

10 dias, respetivamente.

4 – A declaração referida nos n.os 2 ou 3 deve especificar o

montante das retribuições em dívida e o período a que respeitam.
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Artigo 327.º - Cessação da suspensão do contrato de trabalho

A suspensão do contrato de trabalho cessa:

a) Mediante comunicação do trabalhador, nos termos do n.º 1 do

artigo 325.º, de que põe termo à suspensão a partir de determinada

data;.

b) Com o pagamento integral das retribuições em dívida e juros de

mora;

c) Por acordo entre trabalhador e empregador para regularização

das retribuições em dívida e juros de mora.
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SECÇÃO III - Poder disciplinar

Artigo 328.º - Sanções disciplinares

1 – No exercício do poder disciplinar, o empregador pode aplicar as

seguintes sanções:

a) Repreensão;

b) Repreensão registada;

c) Sanção pecuniária;

d) Perda de dias de férias;

e) Suspensão do trabalho com perda de retribuição e de antiguidade;

f) Despedimento sem indemnização ou compensação.
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Artigo 328.º - Sanções disciplinares

2 – O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho pode

prever outras sanções disciplinares, desde que não prejudiquem os

direitos e garantias do trabalhador.

3 – A aplicação das sanções deve respeitar os seguintes limites:

a) As sanções pecuniárias aplicadas a trabalhador por infrações

praticadas no mesmo dia não podem exceder um terço da

retribuição diária e, em cada ano civil, a retribuição correspondente a

30 dias;

b) A perda de dias de férias não pode pôr em causa o gozo de 20

dias úteis;
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Artigo 329.º - Procedimento disciplinar e prescrição

1 – O direito de exercer o poder disciplinar prescreve um ano após a

prática da infração, ou no prazo de prescrição da lei penal se o facto

constituir igualmente crime.

2 – O procedimento disciplinar deve iniciar-se nos 60 dias

subsequentes àquele em que o empregador, ou o superior

hierárquico com competência disciplinar, teve conhecimento da

infração.

3 – O procedimento disciplinar prescreve decorrido um ano contado

da data em que é instaurado quando, nesse prazo, o trabalhador não

seja notificado da decisão final.



INCUMPRIMENTO DE CONTRATO

Artigo 329.º - Procedimento disciplinar e prescrição

4 – O poder disciplinar pode ser exercido diretamente pelo

empregador, ou por superior hierárquico do trabalhador, nos termos

estabelecidos por aquele.

5 – Iniciado o procedimento disciplinar, o empregador pode

suspender o trabalhador se a presença deste se mostrar

inconveniente, mantendo o pagamento da retribuição.

6 – A sanção disciplinar não pode ser aplicada sem audiência prévia

do trabalhador.



INCUMPRIMENTO DE CONTRATO

Artigo 331.º - Sanções abusivas

1 – Considera-se abusiva a sanção disciplinar motivada pelo facto de

o trabalhador:

a) Ter reclamado legitimamente contra as condições de trabalho;

b) Se recusar a cumprir ordem a que não deva obediência, nos

termos da alínea e) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 128.º;

c) Exercer ou candidatar-se ao exercício de funções em estrutura de

representação coletiva dos trabalhadores;

d) Ter alegado ser vítima de assédio ou ser testemunha em processo

judicial e/ou contraordenacional de assédio;

e) Em geral, exercer, ter exercido, pretender exercer ou invocar os

seus direitos ou garantias.



INCUMPRIMENTO DE CONTRATO

Artigo 331.º - Sanções abusivas

2 – Presume-se abusivo o despedimento ou outra sanção aplicada

alegadamente para punir uma infração, quando tenha lugar:

a) Até seis meses após qualquer dos factos mencionados no número

anterior;

b) Até um ano após a denúncia ou outra forma de exercício de

direitos relativos a igualdade, não discriminação e assédio.

3 – O empregador que aplicar sanção abusiva deve indemnizar o

trabalhador nos termos gerais, com as alterações constantes dos

números seguintes.



INCUMPRIMENTO DE CONTRATO

Artigo 331.º - Sanções abusivas

4 – Em caso de despedimento, o trabalhador tem direito a optar

entre a reintegração e uma indemnização calculada nos termos do

n.º 3 do artigo 392.º.

5 – Em caso de sanção pecuniária ou suspensão do trabalho, a

indemnização não deve ser inferior a 10 vezes a importância

daquela ou da retribuição perdida.



INCUMPRIMENTO DE CONTRATO

Artigo 331.º - Sanções abusivas

4 – Em caso de despedimento, o trabalhador tem direito a optar

entre a reintegração e uma indemnização calculada nos termos do

n.º 3 do artigo 392.º.

5 – Em caso de sanção pecuniária ou suspensão do trabalho, a

indemnização não deve ser inferior a 10 vezes a importância

daquela ou da retribuição perdida.



INCUMPRIMENTO DE CONTRATO

Artigo 331.º - Sanções abusivas

6 – O empregador que aplique sanção abusiva no caso previsto na

alínea c) do n.º 1 deve indemnizar o trabalhador nos seguintes

termos:

a) Os mínimos a que se refere o número anterior são elevados para

o dobro;

b) Em caso de despedimento, a indemnização não deve ser inferior

ao valor da retribuição base e diuturnidades correspondentes a 12

meses.



INCUMPRIMENTO DE CONTRATO

Artigo 336.º - Fundo de Garantia Salarial

O pagamento de créditos de trabalhador emergentes de contrato de

trabalho, ou da sua violação ou cessação, que não possam ser

pagos pelo empregador por motivo de insolvência ou de situação

económica difícil, é assegurado pelo Fundo de Garantia Salarial, nos

termos previstos em legislação específica.



INCUMPRIMENTO DE CONTRATO

Artigo 337.º - Prescrição e prova de crédito

1 – O crédito de empregador ou de trabalhador emergente de

contrato de trabalho, da sua violação ou cessação prescreve

decorrido um ano a partir do dia seguinte àquele em que cessou o

contrato de trabalho.

2 – O crédito correspondente a compensação por violação do direito

a férias, indemnização por aplicação de sanção abusiva ou

pagamento de trabalho suplementar, vencido há mais de cinco anos,

só pode ser provado por documento idóneo.



PERIODO EXPERIMENTAL



PERÍODO EXPERIMENTAL

Artigo 111.º - Noção de período experimental

1 – O período experimental corresponde ao tempo inicial de

execução do contrato de trabalho, durante o qual as partes apreciam

o interesse na sua manutenção.

2 – No decurso do período experimental, as partes devem agir de

modo que possam apreciar o interesse na manutenção do contrato

de trabalho.

3 – O período experimental pode ser excluído por acordo escrito

entre as partes.



PERÍODO EXPERIMENTAL

Artigo 112.º - Duração do período experimental

1 – No contrato de trabalho por tempo indeterminado, o período

experimental tem a seguinte duração:

a) 90 dias para a generalidade dos trabalhadores;

b) 180 dias para trabalhadores que:

i) Exerçam cargos de complexidade técnica, elevado grau de

responsabilidade ou que pressuponham uma especial qualificação;

ii) Desempenhem funções de confiança;

iii) Estejam à procura de primeiro emprego e desempregados de

longa duração;

c) 240 dias para trabalhador que exerça cargo de direção ou quadro

superior.



PERÍODO EXPERIMENTAL

Artigo 112.º - Duração do período experimental

2 – No contrato de trabalho a termo, o período experimental tem a

seguinte duração:

a) 30 dias em caso de contrato com duração igual ou superior a seis

meses;

b) 15 dias em caso de contrato a termo certo com duração inferior a

seis meses ou de contrato a termo incerto cuja duração previsível

não ultrapasse aquele limite.

3 – No contrato em comissão de serviço, a existência de período

experimental depende de estipulação expressa no acordo, não

podendo exceder 180 dias.



PERÍODO EXPERIMENTAL

Artigo 112.º - Duração do período experimental

4 – O período experimental, de acordo com qualquer dos números

anteriores, é reduzido ou excluído, consoante a duração de anterior

contrato a termo para a mesma atividade, de contrato de trabalho

temporário executado no mesmo posto de trabalho, de contrato de

prestação de serviços para o mesmo objeto, ou ainda de estágio

profissional para a mesma atividade, tenha sido inferior ou igual ou

superior à duração daquele, desde que em qualquer dos casos

sejam celebrados pelo mesmo empregador.



PERÍODO EXPERIMENTAL

Artigo 112.º - Duração do período experimental

5 – A duração do período experimental pode ser reduzida por

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou por acordo

escrito entre partes.

6 – A antiguidade do trabalhador conta-se desde o início do período

experimental.



PERÍODO EXPERIMENTAL

Artigo 113.º - Contagem do período experimental

1 – O período experimental conta a partir do início da execução da

prestação do trabalhador, compreendendo ação de formação

determinada pelo empregador, na parte em que não exceda metade

da duração daquele período.

2 – Não são considerados na contagem os dias de falta, ainda que

justificada, de licença, de dispensa ou de suspensão do contrato.



PERÍODO EXPERIMENTAL

Artigo 114.º - Denúncia do contrato durante o período

experimental

1 – Durante o período experimental, salvo acordo escrito em

contrário, qualquer das partes pode denunciar o contrato sem aviso

prévio e invocação de justa causa, nem direito a indemnização.

2 – Tendo o período experimental durado mais de 60 dias, a

denúncia do contrato por parte do empregador depende de aviso

prévio de sete dias.

3 – Tendo o período experimental durado mais de 120 dias, a

denúncia do contrato por parte do empregador depende de aviso

prévio de 15 dias.



PERÍODO EXPERIMENTAL

Artigo 114.º - Denúncia do contrato durante o período

experimental

4 – O não cumprimento, total ou parcial, do período de aviso prévio

previsto nos n.os 2 e 3 determina o pagamento da retribuição

correspondente ao aviso prévio em falta.

5 - O empregador deve comunicar, no prazo de cinco dias úteis a

contar da data da denúncia, à entidade com competência na área da

igualdade de oportunidades entre homens e mulheres a denúncia do

contrato de trabalho durante o período experimental sempre que

estiver em causa uma trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou

um trabalhador no gozo de licença parental.



CESSAÇÃO DE 
CONTRATOS DE TRABALHO



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 338.º - Proibição de despedimento sem justa causa

É proibido o despedimento sem justa causa ou por motivos políticos
ou ideológicos.

Artigo 339.º - Imperatividade do regime de cessação do contrato de
trabalho

1 – O regime estabelecido no presente capítulo não pode ser afastado
por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou por
contrato de trabalho…
2 – Os critérios de definição de indemnizações e os prazos de
procedimento e de aviso prévio consagrados neste capítulo podem ser
regulados por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
3 – Os valores de indemnizações podem, dentro dos limites deste
Código, ser regulados por instrumento de regulamentação coletiva de
trabalho.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 340.º - Modalidades de cessação do contrato de trabalho

Para além de outras modalidades legalmente previstas, o contrato de
trabalho pode cessar por:

a) Caducidade;

b) Revogação;

c) Despedimento por facto imputável ao trabalhador;

d) Despedimento coletivo;

e) Despedimento por extinção de posto de trabalho;

f) Despedimento por inadaptação;

g) Resolução pelo trabalhador;

h) Denúncia pelo trabalhador.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 341.º - Documentos a entregar ao trabalhador

1 – Cessando o contrato de trabalho, o empregador deve entregar ao
trabalhador:

a) Um certificado de trabalho, indicando as datas de admissão e de
cessação, bem como o cargo ou cargos desempenhados;
b) Outros documentos destinados a fins oficiais, designadamente os
previstos na legislação de segurança social, que deva emitir mediante
solicitação.

2 – O certificado de trabalho só pode conter outras referências a
pedido do trabalhador.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 342.º - Devolução de instrumentos de trabalho

Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador deve devolver
imediatamente ao empregador os instrumentos de trabalho e
quaisquer outros objetos pertencentes a este, sob pena de incorrer em
responsabilidade civil pelos danos causados.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 343.º - Causas de caducidade de contrato de trabalho

O contrato de trabalho caduca nos termos gerais, nomeadamente:

a) Verificando-se o seu termo;

b) Por impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva, de o
trabalhador prestar o seu trabalho ou de o empregador o receber;

c) Com a reforma do trabalhador, por velhice ou invalidez.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 344.º - Caducidade de contrato de trabalho a termo certo

1 – O contrato de trabalho a termo certo caduca no final do prazo
estipulado, ou da sua renovação, desde que o empregador ou o
trabalhador comunique à outra parte a vontade de o fazer cessar, por
escrito, respetivamente, 15 ou oito dias antes de o prazo expirar.

2 – Em caso de caducidade de contrato de trabalho a termo certo por
verificação do seu termo, o trabalhador tem direito a compensação
correspondente a 18 dias de retribuição base e diuturnidades por cada
ano completo de antiguidade, calculada nos termos do artigo 366.º,
salvo se a caducidade decorrer de declaração do trabalhador nos
termos do número anterior.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 345.º - Caducidade de contrato de trabalho a termo incerto

1 – O contrato de trabalho a termo incerto caduca quando, prevendo-
se a ocorrência do termo, o empregador comunique a cessação do
mesmo ao trabalhador, com a antecedência mínima de sete, 30 ou 60
dias conforme o contrato tenha durado até seis meses, de seis meses
a dois anos ou por período superior.

2 – Tratando-se de situação prevista na alínea e) ou h) do n.º 2 do
artigo 140.º que dê lugar à contratação de vários trabalhadores, a
comunicação a que se refere o número anterior deve ser feita,
sucessivamente, a partir da verificação da diminuição gradual da
respetiva ocupação, em consequência da normal redução da
atividade, tarefa ou obra para que foram contratados.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 345.º - Caducidade de contrato de trabalho a termo incerto

3 – Na falta da comunicação a que se refere o n.º 1, o empregador
deve pagar ao trabalhador o valor da retribuição correspondente ao
período de aviso prévio em falta.

4 - Em caso de caducidade de contrato de trabalho a termo incerto, o
trabalhador tem direito a compensação que corresponde à soma dos
seguintes montantes:
a) A 18 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano
completo de antiguidade, no que respeita aos três primeiros anos de
duração do contrato;
b) A 12 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano
completo de antiguidade, nos anos subsequentes.
5 - A compensação prevista no número anterior é calculada nos
termos do artigo 366.º



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 346.º - Morte de empregador, extinção de pessoa coletiva ou
encerramento de empresa

1 – A morte de empregador em nome individual faz caducar o contrato
de trabalho na data do encerramento da empresa, salvo se o sucessor
do falecido continuar a atividade para que o trabalhador se encontra
contratado, ou se verificar a transmissão da empresa ou
estabelecimento.

2 – A extinção de pessoa coletiva empregadora, quando não se
verifique a transmissão da empresa ou estabelecimento, determina a
caducidade do contrato de trabalho.

3 – O encerramento total e definitivo de empresa determina a
caducidade do contrato de trabalho, devendo seguir-se o
procedimento previsto nos artigos 360.º e seguintes, com as
necessárias adaptações



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 346.º - Morte de empregador, extinção de pessoa coletiva ou
encerramento de empresa

4 – O disposto no número anterior não se aplica a microempresas, de
cujo encerramento o trabalhador deve ser informado com a
antecedência prevista nos n.os 1 e 2 do artigo 363.º.

5 – Verificando-se a caducidade do contrato em caso previsto num dos
números anteriores, o trabalhador tem direito a compensação
calculada nos termos do artigo 366.º, pela qual responde o património
da empresa.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 347.º - Insolvência e recuperação de empresa

1 – A declaração judicial de insolvência do empregador não faz cessar
o contrato de trabalho, devendo o administrador da insolvência
continuar a satisfazer integralmente as obrigações para com os
trabalhadores enquanto o estabelecimento não for definitivamente
encerrado.
2 – Antes do encerramento definitivo do estabelecimento, o
administrador da insolvência pode fazer cessar o contrato de trabalho
de trabalhador cuja colaboração não seja indispensável ao
funcionamento da empresa.
3 – A cessação de contratos de trabalho decorrente do encerramento
do estabelecimento ou realizada nos termos do n.º 2 deve ser
antecedida de procedimento previsto nos artigos 360.º e seguintes,
com as necessárias adaptações.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 347.º - Insolvência e recuperação de empresa

4 – O disposto no número anterior não se aplica a microempresas.

5 — Na situação referida no n.º 2, o trabalhador tem direito à
compensação prevista no artigo 366.º

6 – O disposto no n.º 3 aplica-se em caso de processo de insolvência
que possa determinar o encerramento do estabelecimento.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 347.º - Insolvência e recuperação de empresa

1 – A declaração judicial de insolvência do empregador não faz cessar
o contrato de trabalho, devendo o administrador da insolvência
continuar a satisfazer integralmente as obrigações para com os
trabalhadores enquanto o estabelecimento não for definitivamente
encerrado.

2 – Antes do encerramento definitivo do estabelecimento, o
administrador da insolvência pode fazer cessar o contrato de trabalho
de trabalhador cuja colaboração não seja indispensável ao
funcionamento da empresa.

3 – A cessação de contratos de trabalho decorrente do encerramento
do estabelecimento ou realizada nos termos do n.º 2 deve ser
antecedida de procedimento previsto nos artigos 360.º e seguintes,
com as necessárias adaptações.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 347.º - Insolvência e recuperação de empresa

4 – O disposto no número anterior não se aplica a microempresas.

5 — Na situação referida no n.º 2, o trabalhador tem direito à
compensação prevista no artigo 366.º.1

6 – O disposto no n.º 3 aplica-se em caso de processo de insolvência
que possa determinar o encerramento do estabelecimento.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 350.º - Cessação do acordo de revogação

1 – O trabalhador pode fazer cessar o acordo de revogação do
contrato de trabalho mediante comunicação escrita dirigida ao
empregador, até ao sétimo dia seguinte à data da respetiva
celebração.

2 – O trabalhador, caso não possa assegurar a receção da
comunicação no prazo previsto no número anterior, deve remetê-la por
carta registada com aviso de receção, no dia útil subsequente ao fim
do prazo.

3 – A cessação prevista no n.º 1 só é eficaz se, em simultâneo com a
comunicação, o trabalhador entregar ou puser, por qualquer forma, à
disposição do empregador a totalidade do montante das
compensações pecuniárias pagas em cumprimento do acordo, ou por
efeito da cessação do contrato de trabalho.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 350.º - Cessação do acordo de revogação

4 – Excetua-se do disposto nos números anteriores o acordo de
revogação devidamente datado e cujas assinaturas sejam objeto de
reconhecimento notarial presencial, nos termos da lei.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Despedimento por facto imputável ao trabalhador
Artigo 351.º - Noção de justa causa de despedimento

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

2 – Constituem, nomeadamente, justa causa de despedimento os
seguintes comportamentos do trabalhador:
a) Desobediência ilegítima às ordens dadas por responsáveis
hierarquicamente superiores;
b) Violação de direitos e garantias de trabalhadores da empresa;
c) Provocação repetida de conflitos com trabalhadores da empresa;
d) Desinteresse repetido pelo cumprimento, com a diligência devida,
de obrigações inerentes ao exercício do cargo ou posto de trabalho a
que está afeto;



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 351.º - Noção de justa causa de despedimento

e) Lesão de interesses patrimoniais sérios da empresa;

f) Falsas declarações relativas à justificação de faltas;

g) Faltas não justificadas ao trabalho que determinem diretamente
prejuízos ou riscos graves para a empresa, ou cujo número atinja, em
cada ano civil, cinco seguidas ou 10 interpoladas, independentemente
de prejuízo ou risco;

h) Falta culposa de observância de regras de segurança e saúde no
trabalho;

i) Prática, no âmbito da empresa, de violências físicas, injúrias ou
outras ofensas punidas por lei sobre trabalhador da empresa,
elemento dos corpos sociais ou empregador individual não
pertencente a estes, seus delegados ou representantes;



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 351.º - Noção de justa causa de despedimento

j) Sequestro ou em geral crime contra a liberdade das pessoas
referidas na alínea anterior;

l) Incumprimento ou oposição ao cumprimento de decisão judicial ou
administrativa;

m) Reduções anormais de produtividade.

3 – Na 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 sejam
relevantes.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 353.º - Nota de culpa

1 – No caso em que se verifique algum comportamento suscetível de
constituir justa causa de despedimento, o empregador comunica, por
escrito, ao trabalhador que o tenha praticado a intenção de proceder
ao seu despedimento, juntando nota de culpa com a descrição
circunstanciada dos factos que lhe são imputados.

2 – Na mesma data, o empregador remete cópias da comunicação e
da nota de culpa à comissão de trabalhadores e, caso o trabalhador
seja representante sindical, à associação sindical respetiva.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 355.º - Resposta à nota de culpa

1 – O trabalhador dispõe de 10 dias úteis para consultar o processo e
responder à nota de culpa, deduzindo por escrito os elementos que
considera relevantes para esclarecer os factos e a sua participação
nos mesmos, podendo juntar documentos e solicitar as diligências
probatórias que se mostrem pertinentes para o esclarecimento da
verdade.

2 – Constitui contraordenação grave, ou muito grave no caso de
representante sindical, o despedimento de trabalhador com violação
do disposto no número anterior.

Leitura adicional até ao art.º 358º



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 359.º - Noção de despedimento coletivo

1 – Considera-se despedimento coletivo a cessação de contratos de
trabalho promovida pelo empregador e operada simultânea ou
sucessivamente no período de três meses, abrangendo, pelo menos,
dois ou cinco trabalhadores, conforme se trate, respetivamente, de
microempresa ou de pequena empresa, por um lado, ou de média ou
grande empresa, por outro, sempre que aquela ocorrência se
fundamente em encerramento de uma ou várias secções ou estrutura
equivalente ou redução do número de trabalhadores determinada por
motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos.

[…]



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 360.º - Comunicações em caso de despedimento coletivo

1 – O empregador que pretenda proceder a um despedimento coletivo
comunica essa intenção, por escrito, à comissão de trabalhadores ou,
na sua falta, à comissão intersindical ou às comissões sindicais da
empresa representativas dos trabalhadores a abranger.

2 – Da comunicação a que se refere o número anterior devem constar:
[…]

f) O método de cálculo de compensação a conceder genericamente
aos trabalhadores a despedir, se for caso disso, sem prejuízo da
compensação estabelecida no artigo 366.º ou em instrumento de
regulamentação coletiva de trabalho



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 360.º - Comunicações em caso de despedimento coletivo

1 – O empregador que pretenda proceder a um despedimento coletivo
comunica essa intenção, por escrito, à comissão de trabalhadores ou,
na sua falta, à comissão intersindical ou às comissões sindicais da
empresa representativas dos trabalhadores a abranger.

2 – Da comunicação a que se refere o número anterior devem constar:
[…]

f) O método de cálculo de compensação a conceder genericamente
aos trabalhadores a despedir, se for caso disso, sem prejuízo da
compensação estabelecida no artigo 366.º ou em instrumento de
regulamentação coletiva de trabalho



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 360.º - Comunicações em caso de despedimento coletivo

3 – Na falta das entidades referidas no n.º 1, o empregador comunica
a intenção de proceder ao despedimento, por escrito, a cada um dos
trabalhadores que possam ser abrangidos, os quais podem designar,
de entre eles, no prazo de cinco dias úteis a contar da receção da
comunicação, uma comissão representativa com o máximo de três ou
cinco membros consoante o despedimento abranja até cinco ou mais
trabalhadores.

4 – No caso previsto no número anterior, o empregador envia à
comissão neste referida os elementos de informação discriminados no
n.º 2.

5 – O empregador, na data em que procede à comunicação prevista
no n.º 1 ou no número anterior, envia cópia da mesma ao serviço do
ministério responsável pela área laboral com competência para o
acompanhamento e fomento da contratação coletiva.
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Artigo 363.º - Decisão de despedimento coletivo

1 – […] o empregador comunica a cada trabalhador abrangido a
decisão de despedimento, com menção expressa do motivo e da
data de cessação do contrato e indicação do montante, forma,
momento e lugar de pagamento da compensação, dos créditos
vencidos e dos exigíveis por efeito da cessação do contrato de
trabalho, por escrito e com antecedência mínima, relativamente à data
da cessação, de:
a) 15 dias, no caso de trabalhador com antiguidade inferior a um ano;
b) 30 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual ou superior a
um ano e inferior a cinco anos;
c) 60 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual ou superior a
cinco anos e inferior a 10 anos;
d) 75 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual ou superior a
10 anos.
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Artigo 363.º - Decisão de despedimento coletivo

2 – No caso de o despedimento abranger ambos os cônjuges ou
pessoas que vivam em união de facto, a comunicação prevista no
número anterior deverá ser feita com a antecedência mínima prevista
no escalão imediatamente superior ao que seria aplicável se apenas
um deles integrasse o despedimento.

4 – Não sendo observado o prazo mínimo de aviso prévio, o contrato
cessa decorrido o período de aviso prévio em falta a contar da
comunicação de despedimento, devendo o empregador pagar a
retribuição correspondente a este período.

5 – O pagamento da compensação, dos créditos vencidos e dos
exigíveis por efeito da cessação do contrato de trabalho deve ser
efetuado até ao termo do prazo de aviso prévio, salvo em situação
prevista no artigo 347.º ou regulada em legislação especial sobre
recuperação de empresas e reestruturação de setores económicos.
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Artigo 364.º - Crédito de horas durante o aviso prévio

1 – Durante o prazo de aviso prévio, o trabalhador tem direito a um
crédito de horas correspondente a dois dias de trabalho por semana,
sem prejuízo da retribuição.
2 – O crédito de horas pode ser dividido por alguns ou todos os dias
da semana, por iniciativa do trabalhador.
3 – O trabalhador deve comunicar ao empregador a utilização do
crédito de horas, com três dias de antecedência, salvo motivo
atendível.

Artigo 365.º - Denúncia do contrato pelo trabalhador durante o
aviso prévio

Durante o prazo de aviso prévio, o trabalhador pode denunciar o
contrato de trabalho, mediante declaração com a antecedência
mínima de três dias úteis, mantendo o direito a compensação.
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Artigo 366.º - Compensação por despedimento coletivo

1 - Em caso de despedimento coletivo, o trabalhador tem direito a
compensação correspondente a 12 dias de retribuição base e
diuturnidades por cada ano completo de antiguidade.

2 – A compensação prevista no número anterior é determinada do
seguinte modo:
a) O valor da retribuição base mensal e diuturnidades do trabalhador a
considerar para efeitos de cálculo da compensação não pode ser
superior a 20 vezes a retribuição mínima mensal garantida;

b) O montante global da compensação não pode ser superior a 12
vezes a retribuição base mensal e diuturnidades do trabalhador ou,
quando seja aplicável o limite previsto na alínea anterior, a 240 vezes
a retribuição mínima mensal garantida;

c) O valor diário de retribuição base e diuturnidades é o resultante da
divisão por 30 da retribuição base mensal e diuturnidades;
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Artigo 366.º - Compensação por despedimento coletivo

d) Em caso de fração de ano, o montante da compensação é
calculado proporcionalmente.

3 – O empregador é responsável pelo pagamento da totalidade da
compensação, sem prejuízo do direito ao reembolso, por aquele, junto
do fundo de compensação do trabalho ou de mecanismo equivalente e
do direito do trabalhador a acionar o fundo de garantia e compensação
do trabalho, nos termos previstos em legislação específica.

4 - Presume-se que o trabalhador aceita o despedimento quando
recebe do empregador a totalidade da compensação prevista neste
artigo.

5 - A presunção referida no número anterior pode ser ilidida desde
que, em simultâneo, o trabalhador entregue ou ponha, por qualquer
forma, a totalidade da compensação paga pelo empregador à
disposição deste último.
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Artigo 366.º - Compensação por despedimento coletivo

6 - Nos casos de contrato de trabalho a termo e de contrato de
trabalho temporário, o trabalhador tem direito a compensação prevista
no n.º 2 do artigo 344.º e do n.º 4 do artigo 345.º, consoante os casos,
aplicando-se, ainda, o disposto nos n.os 2 a 5 do presente artigo.
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Artigo 367.º - Noção de despedimento por extinção de posto de
trabalho

1 – Considera-se despedimento por extinção de posto de trabalho a
cessação de contrato de trabalho promovida pelo empregador e
fundamentada nessa extinção, quando esta seja devida a motivos de
mercado, estruturais ou tecnológicos, relativos à empresa.

2 – Entende-se por motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos
os como tal referidos no n.º 2 do artigo 359.º
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Artigo 368.º - Requisitos de despedimento por extinção de posto
de trabalho

1 – O despedimento por extinção de posto de trabalho só pode ter
lugar desde que se verifiquem os seguintes requisitos:

a) Os motivos indicados não sejam devidos a conduta culposa do
empregador ou do trabalhador;
b) Seja praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho;
c) Não existam, na empresa, contratos de trabalho a termo para
tarefas correspondentes às do posto de trabalho extinto;

d) Não seja aplicável o despedimento coletivo.
[…]
5 – O despedimento por extinção do posto de trabalho só pode ter
lugar desde que, até ao termo do prazo de aviso prévio, seja posta à
disposição do trabalhador a compensação devida, bem como os
créditos vencidos e os exigíveis por efeito da cessação do contrato de
trabalho.
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Artigo 371.º - Decisão de despedimento por extinção de posto de
trabalho
[…]
2 – A decisão de despedimento é proferida por escrito, dela
constando:
a) Motivo da extinção do posto de trabalho;

b) Confirmação dos requisitos previstos no n.º 1 do artigo 368.º;

c) Prova da aplicação dos critérios de determinação do posto de
trabalho a extinguir, caso se tenha verificado oposição a esta;

d) Montante, forma, momento e lugar do pagamento da compensação
e dos créditos vencidos e dos exigíveis por efeito da cessação do
contrato de trabalho;

e) Data da cessação do contrato
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Artigo 371.º - Decisão de despedimento por extinção de posto de
trabalho

3 – O empregador comunica a decisão, por cópia ou transcrição, ao
trabalhador, às entidades referidas […], com antecedência mínima,
relativamente à data da cessação, de:

a) 15 dias, no caso de trabalhador com antiguidade inferior a um ano;
b) 30 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual ou superior a
um ano e inferior a cinco anos;
c) 60 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual ou superior a
cinco anos e inferior a 10 anos;
d) 75 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual ou superior a
10 anos.

4 – O pagamento da compensação, dos créditos vencidos e dos
exigíveis por efeito da cessação do contrato de trabalho deve ser
efetuado até ao termo do prazo de aviso prévio.
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Artigo 373.º - Noção de despedimento por inadaptação

Considera-se despedimento por inadaptação a cessação de contrato
de trabalho promovida pelo empregador e fundamentada em
inadaptação superveniente do trabalhador ao posto de trabalho.

Artigo 374.º - Situações de inadaptação

1 – A inadaptação verifica-se em qualquer das situações previstas nas
alíneas seguintes, quando, sendo determinada pelo modo de exercício
de funções do trabalhador, torne praticamente impossível a
subsistência da relação de trabalho:

a) Redução continuada de produtividade ou de qualidade;
b) Avarias repetidas nos meios afetos ao posto de trabalho;
c) Riscos para a segurança e saúde do trabalhador, de outros
trabalhadores ou de terceiros.
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Artigo 374.º - Situações de inadaptação

2 – Verifica-se ainda inadaptação de trabalhador afeto a cargo de
complexidade técnica ou de direção quando não se cumpram os
objetivos previamente acordados, por escrito, em consequência do
seu modo de exercício de funções e seja praticamente impossível a
subsistência da relação de trabalho.

3 - O disposto nos números anteriores não prejudica a proteção
conferida aos trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida,
deficiência ou doença crónica.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 375.º - Requisitos de despedimento por inadaptação

1 – O despedimento por inadaptação em situação referida no n.º 1 do
artigo anterior só pode ter lugar desde que, cumulativamente, se
verifiquem os seguintes requisitos:

a) Tenham sido introduzidas modificações no posto de trabalho
resultantes de alterações nos processos de fabrico ou de
comercialização, de novas tecnologias ou equipamentos baseados em
diferente ou mais complexa tecnologia, nos seis meses anteriores ao
início do procedimento;

b) Tenha sido ministrada formação profissional adequada às
modificações do posto de trabalho, por autoridade competente ou
entidade formadora certificada;;
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Artigo 375.º - Requisitos de despedimento por inadaptação

c) Tenha sido facultado ao trabalhador, após a formação, um período
de adaptação de, pelo menos, 30 dias, no posto de trabalho ou fora
dele sempre que o exercício de funções naquele posto seja suscetível
de causar prejuízos ou riscos para a segurança e saúde do
trabalhador, de outros trabalhadores ou de terceiros;

d) Não exista na empresa outro posto de trabalho disponível e
compatível com a categoria profissional do trabalhador.
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Artigo 378.º - Decisão de despedimento por inadaptação
[…]
2 – O empregador comunica a decisão, por cópia ou transcrição, ao
trabalhador, às entidades referidas nos n.os 1 e 2 do artigo 376.º e,
bem assim, ao serviço com competência inspetiva do ministério
responsável pela área laboral, com antecedência mínima,
relativamente à data da cessação, de:

a) 15 dias, no caso de trabalhador com antiguidade inferior a um ano;
b) 30 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual ou superior a
um ano e inferior a cinco anos;
c) 60 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual ou superior a
cinco anos e inferior a 10 anos;
d) 75 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual ou superior a
10 anos.
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Artigo 379.º - Direitos de trabalhador em caso de despedimento
por inadaptação

1 - Ao trabalhador despedido por inadaptação aplica-se o disposto no
n.º 4 e na primeira parte do n.º 5 do artigo 363.º e nos artigos 364.º a
366.º.

2 - Em caso de despedimento por inadaptação nas situações referidas
no n.º 2 e na alínea b) do n.º 3 do artigo 375.º, a denúncia do contrato
de trabalho por parte do trabalhador pode ter lugar após a
comunicação referida na alínea b) do mesmo n.º 2.
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Artigo 381.º - Fundamentos gerais de ilicitude de despedimento

Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes ou em legislação
específica, o despedimento por iniciativa do empregador é ilícito:

a) Se for devido a motivos políticos, ideológicos, étnicos ou religiosos,
ainda que com invocação de motivo diverso;

b) Se o motivo justificativo do despedimento for declarado
improcedente;

c) Se não for precedido do respetivo procedimento;

d) Em caso de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou de
trabalhador durante o gozo de licença parental inicial, em qualquer das
suas modalidades, se não for solicitado o parecer prévio da entidade
competente na área da igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres.
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Artigo 394.º - Justa causa de resolução (Pelo trabalhador)

1 – Ocorrendo justa causa, o trabalhador pode fazer cessar
imediatamente o contrato.
2 – Constituem justa causa de resolução do contrato pelo trabalhador,
nomeadamente, os seguintes comportamentos do empregador:
a) Falta culposa de pagamento pontual da retribuição;
b) Violação culposa de garantias legais ou convencionais do
trabalhador, designadamente a prática de assédio praticada pela
entidade empregadora ou por outros trabalhadores; 3
c) Aplicação de sanção abusiva;
d) Falta culposa de condições de segurança e saúde no trabalho;
e) Lesão culposa de interesses patrimoniais sérios do trabalhador;
f) Ofensa à integridade física ou moral, liberdade, honra ou dignidade
do trabalhador, punível por lei, incluindo a prática de assédio
denunciada ao serviço com competência inspetiva na área laboral,
praticada pelo empregador ou seu representante.
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Artigo 394.º - Justa causa de resolução (Pelo trabalhador)

3 – Constituem ainda justa causa de resolução do contrato pelo
trabalhador:
a) Necessidade de cumprimento de obrigação legal incompatível com
a continuação do contrato;
b) Alteração substancial e duradoura das condições de trabalho no
exercício lícito de poderes do empregador;
c) Falta não culposa de pagamento pontual da retribuição;
d) Transmissão para o adquirente da posição do empregador no
respetivo contrato de trabalho, em consequência da transmissão da
empresa, nos termos dos n.os 1 ou 2 do artigo 285.º, com o
fundamento previsto no n.º 1 do artigo 286.º-A. 2
4 – A justa causa é apreciada nos termos do n.º 3 do artigo 351.º, com
as necessárias adaptações.
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Artigo 394.º - Justa causa de resolução (Pelo trabalhador)

5 – Considera-se culposa a falta de pagamento pontual da retribuição
que se prolongue por período de 60 dias, ou quando o empregador, a
pedido do trabalhador, declare por escrito a previsão de não
pagamento da retribuição em falta, até ao termo daquele prazo.

Artigo 395.º - Procedimento para resolução de contrato pelo
trabalhador

1 – O trabalhador deve comunicar a resolução do contrato ao
empregador, por escrito, com indicação sucinta dos factos que a
justificam, nos 30 dias subsequentes ao conhecimento dos factos.
2 – No caso a que se refere o n.º 5 do artigo anterior, o prazo para
resolução conta-se a partir do termo do período de 60 dias ou da
declaração do empregador.
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Artigo 395.º - Procedimento para resolução de contrato pelo
trabalhador

3 – Se o fundamento da resolução for o referido na alínea a) do n.º 3
do artigo anterior, a comunicação deve ser feita logo que possível.
4 – O empregador pode exigir que a assinatura do trabalhador
constante da declaração de resolução tenha reconhecimento notarial
presencial, devendo, neste caso, mediar um período não superior a 60
dias entre a data do reconhecimento e a da cessação do contrato.
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Artigo 396.º - Indemnização ou compensação devida ao
trabalhador

1 – Em caso de resolução do contrato com fundamento em facto
previsto no n.º 2 do artigo 394.º, o trabalhador tem direito a
indemnização, a determinar entre 15 e 45 dias de retribuição base e
diuturnidades por cada ano completo de antiguidade, atendendo ao
valor da retribuição e ao grau da ilicitude do comportamento do
empregador, não podendo ser inferior a três meses de retribuição
base e diuturnidades.
2 – No caso de fração de ano de antiguidade, o valor da indemnização
é calculado proporcionalmente.
3 – O valor da indemnização pode ser superior ao que resultaria da
aplicação do n.º 1 sempre que o trabalhador sofra danos patrimoniais
e não patrimoniais de montante mais elevado.
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Artigo 396.º - Indemnização ou compensação devida ao
trabalhador

4 – No caso de contrato a termo, a indemnização não pode ser inferior
ao valor das retribuições vincendas.
5 - Em caso de resolução do contrato com o fundamento previsto na
alínea d) do n.º 3 do artigo 394.º, o trabalhador tem direito a
compensação calculada nos termos do artigo 366.º.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Artigo 396.º - Indemnização ou compensação devida ao
trabalhador

4 – No caso de contrato a termo, a indemnização não pode ser inferior
ao valor das retribuições vincendas.
5 - Em caso de resolução do contrato com o fundamento previsto na
alínea d) do n.º 3 do artigo 394.º, o trabalhador tem direito a
compensação calculada nos termos do artigo 366.º.
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Artigo 400.º - Denúncia com aviso prévio (Pelo trabalhador)

1 – O trabalhador pode denunciar o contrato independentemente de
justa causa, mediante comunicação ao empregador, por escrito, com a
antecedência mínima de 30 ou 60 dias, conforme tenha,
respetivamente, até dois anos ou mais de dois anos de antiguidade.
2 – O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho e o contrato
de trabalho podem aumentar o prazo de aviso prévio até seis meses,
relativamente a trabalhador que ocupe cargo de administração ou
direção, ou com funções de representação ou de responsabilidade.
3 – No caso de contrato de trabalho a termo, a denúncia pode ser feita
com a antecedência mínima de 30 ou 15 dias, consoante a duração do
contrato seja de pelo menos seis meses ou inferior.
4 – No caso de contrato a termo incerto, para efeito do prazo de aviso
prévio a que se refere o número anterior, atende-se à duração do
contrato já decorrida.
5 – É aplicável à denúncia o disposto no n.º 4 do artigo 395.º
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Artigo 401.º - DENÚNCIA SEM AVISO PRÉVIO

O trabalhador que não cumpra, total ou parcialmente, o prazo de aviso
prévio estabelecido no artigo anterior deve pagar ao empregador uma
indemnização de valor igual à retribuição base e diuturnidades
correspondentes ao período em falta, sem prejuízo de indemnização
por danos causados pela inobservância do prazo de aviso prévio ou
de obrigação assumida em pacto de permanência.
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Art.º 245º - EFEITOS DA CESSAÇÃO DO CONTATO DE
TRABALHO NO DIREITO A FÉRIAS

1 – Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador tem direito a

receber a retribuição de férias e respetivo subsídio:

a) Correspondentes a férias vencidas e não gozadas;

b) Proporcionais ao tempo de serviço prestado no ano da cessação.

2 – No caso referido na alínea a) do número anterior, o período de

férias é considerado para efeitos de antiguidade.
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Art.º 245º - EFEITOS DA CESSAÇÃO DO CONTATO DE
TRABALHO NO DIREITO A FÉRIAS

3 – Em caso de cessação de contrato no ano civil subsequente ao

da admissão ou cuja duração não seja superior a 12 meses, o

cômputo total das férias ou da correspondente retribuição a que o

trabalhador tenha direito não pode exceder o proporcional ao período

anual de férias tendo em conta a duração do contrato.

4 – Cessando o contrato após impedimento prolongado do

trabalhador, este tem direito à retribuição e ao subsídio de férias

correspondentes ao tempo de serviço prestado no ano de início da

suspensão.
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Artigo 263.º - Subsídio de Natal

[…]
2 – O valor do subsídio de Natal é proporcional ao tempo de serviço
prestado no ano civil, nas seguintes situações:
a) No ano de admissão do trabalhador;
b) No ano de cessação do contrato de trabalho;
c) Em caso de suspensão de contrato de trabalho por facto respeitante
ao trabalhador.
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CONSIDERAÇÕES E EFEITOS DO CÁLCULO INDEMNIZATÓRIO  

DA CESSAÇÃO DE CONTRATOS

- Tipo de contrato

- Motivo da Cessação

- Aviso prévio

- Período experimental

- Férias e Retribuição de Férias

- Subsidio de Natal

- Formação
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CASO PRÁTICO 1 – CESSAÇÃO DE CONTRATOS

A Claudete celebrou um contrato de trabalho sem termo com a

empresa Beleza Sem Fim, Lda. como vendedora de produtos de

cabeleireiro. O contrato, assinado em 15 de fevereiro de 2019

estabeleceu que a Claudete iniciaria o seu trabalho em 1 de março de

2019. O contrato celebrado estabeleceu ainda que a sua remuneração

base seria de 850 euros, tendo a Claudete de prestar diariamente

trabalho no seguinte horário: das 10h as 13h e das 14h às 18h, sendo

o seu horário de almoço entre as 13 e as 14h.



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

CASO PRÁTICO 1 – CESSAÇÃO DE CONTRATOS

Dois meses após a contratação da Claudete, as vendas começaram a

baixa e a Sr.ª Clarisse, dona da Beleza Sem Fim, Lda comunicou em

14 de julho do mesmo ano à Claudete que, atendendo a que esta era

a empregada com menos tempo de casa e as vendas já não eram tão

boas, iria ter de extinguir aquele posto de trabalho e que iria despedir

a Claudete com efeitos a partir de 1 de agosto de 2019, devendo

Claudete usufruir das férias a que tinha direito antes da data da

cessação, sendo que a sua retribuição e respetivo subsídio de férias

seriam pagos no mês de agosto. Essa comunicação foi reduzida a

escrito.
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CASO PRÁTICO 1 – CESSAÇÃO DE CONTRATOS

No primeiro dia de trabalho da Claudete, foi-lhe ministrada formação

profissional no seu horário da manhã.

Perante o despedimento da Claudete, determine a compensação a

que a mesma tem direito.
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CASO PRÁTICO 1 – CESSAÇÃO DE CONTRATOS

No primeiro dia de trabalho da Claudete, foi-lhe ministrada formação

profissional no seu horário da manhã.

Perante o despedimento da Claudete, determine a compensação a

que a mesma tem direito.
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CASO PRÁTICO 1 – CESSAÇÃO DE CONTRATOS- RESOLUÇÃO

Art.º 340, e) – o motivo da cessação está previsto – extinção do posto

de trabalho

Art.º 112, nº1, a)- o período experimental é de 90 dias, tendo sido já

ultrapassado

Art.º 372 – em caso de cessação de contrato por extinção do posto de

trabalho, aos seus direitos aplica-se o disposto no nº 4 e primeira parte

do nº5 do art.º 363 e nos artigos 364º a 366

Art.º 371, nº3 a) – atendendo a que a antiguidade da trabalhadora é

inferior a 1 ano, aplica-se o aviso prévio de 15 dias que foi cumprido
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CASO PRÁTICO 1 – CESSAÇÃO DE CONTRATOS- RESOLUÇÃO

Art.º 366, nº1+nº2c)+nº2d) – O cálculo da compensação, sendo uma

fração de ano, é calculado proporcionalmente aos 12 dias por ano de

antiguidade, sendo o valor diário calculado dividindo a retribuição base

por 30.

Art.º 245, nº1 a) + b) – Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador

tem direito à retribuição de férias e respetivo subsídio, correspondente

a férias vencidas e não gozadas, sendo proporcionais ao tempo de

serviço prestado no ano da cessação.
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CASO PRÁTICO 1 – CESSAÇÃO DE CONTRATOS- RESOLUÇÃO

Art.º 239, nº1 – no ano da admissão o trabalhador tem direito a 2 dias

uteis de férias por cada mês. Assim teria direito a 10 dias (não

ultrapassando os 20dias)

Art.º 241, nº5 – é legítimo ter de gozar as férias imediatamente antes

da cessação, admitindo que o pagamento do subsídio de férias virá no

recibo de salário desse mês.

Art.º 263, nº1+nº2 a)+b) – sendo o ano da admissão e cessação, o

trabalhador tem direito ao Subsídio de Natal proporcional ao tempo de

serviço nesse ano, calculado com base no valor igual a um mês de

retribuição



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

CASO PRÁTICO 1 – CESSAÇÃO DE CONTRATOS- RESOLUÇÃO

Art.º134- Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador tem direito a

receber a retribuição correspondente ao numero mínimo anual de

horas de formação que não lhe tenham sido proporcionadas e a que

teria direito na data da cessação

Art.º 131, nº2 – O trabalhador tem direito em cada ano a um mínimo

de 40h de formação, sendo legítimo, atendendo a que a duração do

contrato foi inferior a 1 ano, equiparar à proporcionalidade enunciada

para os contratos de trabalho a termo



CESSAÇÃO DE CONTRATOS

CASO PRÁTICO 1 – CESSAÇÃO DE CONTRATOS- RESOLUÇÃO

Retribuição diária: �. =
/	0

10
= 28,33€/���

Retribuição horária: �� =
/	0×��

	�×1	
= 5,60€/ℎ

Compensação por despedimento:
�	1

18	
× 12 × 28,33 = 142,50€

Subsídio de Natal= )������� ���� ×

º .; .<=> =( >;%?<ç( .= ;
'<.=.;

18	

=850 ×
�	1

18	
= 356,30€

Compensação formação: (
�	1

18	
× 40 − 3) × 5,60 = 77,10€

Total da compensação: 142,50+356,30+77,10 = 575,90€


