
 PARECER DA UGT  
SOBRE A PROPOSTA DE LEI 216/X  

QUE APROVA A REVISÃO DO CÓDIGO DO TRABALHO 
 
 

I. APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE  
  
1. UMA REVISÃO NECESSÁRIA  
 
A UGT defendeu sempre a revisão do Código do Trabalho, nos termos previstos na própria Lei.  

 

Consideramos que persistem vários problemas no mundo do trabalho e que a legislação deve dar 

uma contribuição para a sua resolução.  

 

É evidente que muitos dos problemas ultrapassam a dinâmica da Lei, encontrando contribuições 

importantes na negociação colectiva e nas políticas económicas e sociais.  

 
A revisão do Código do Trabalho deve ser fundada numa análise séria das problemáticas do 

mundo do trabalho.  

 

Não podemos assim deixar de lembrar que o processo de revisão do Código do Trabalho em 

curso resulta de um trabalho que se iniciou com os Livros Verde e Branco das Relações Laborais, 

relativamente aos quais a UGT se pronunciou mediante a elaboração dos respectivos pareceres, 

assumindo uma postura marcadamente crítica mas também, desde logo, apresentando as suas 

propostas e reivindicações.  

 

Mas considerámos ainda central que as soluções encontradas resultassem, se possível, de um 

contexto de consenso social.  

 

Nessa medida, a UGT considera manifestamente positivo que a presente revisão resulte de um 

compromisso tripartido assumido em sede de concertação social, compromisso esse na qual a 

UGT participou.  

 

E é um acordo que resulta do facto de considerarmos que as medidas e propostas apresentadas 

se dirigem a resolver problemáticas em matérias que considerámos como prioridades desde a 

primeira hora, reforçando a protecção dos trabalhadores, e por se tratar de um acordo que, 

desejavelmente, ultrapassa a mera revisão da legislação laboral, importante mas sempre 

insuficiente por si para atingir a mudança desejada, contemplando um conjunto de medidas 
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complementares em áreas absolutamente centrais para abordar os desafios estruturais do 

mercado de trabalho e das relações laborais em Portugal. 
 
 
2. AS PRIORIDADES DA UGT NA REVISÃO DO CÓDIGO DO TRABALHO 

 
2.1. O COMBATE À PRECARIEDADE 
 

Portugal, junto com a Espanha e a Polónia, tem um dos mais elevados índices de precariedade 

da Europa, situação que encontra a sua explicação nos muitos casos de precariedade ilegal, 

como os falsos “recibos verdes”, e no recurso excessivo e abusivo ao trabalho precário.  

Nesse quadro, esta foi sempre para a UGT uma área que considerámos absolutamente central no 

contexto de uma revisão de um Código do Trabalho que contribuiu de forma inaceitável para a 

precarização das relações de trabalho, tendo defendido uma abordagem integrada, que 

ultrapassasse a mera revisão da legislação laboral, e que teria de ser realizada em 3 frentes 

diferentes:  

 

 - Combater a precariedade ilegal;  

 - Reduzir o trabalho precário legal;   

 - Melhorar a protecção dos contratos atípicos.  

a) Combater o trabalho ilegal  

A UGT considerou desde logo fundamental a revisão dos indícios de falso trabalho independente 

(artº 12º).  

A alteração operada em 2006 tem-se revelado inoperacional, pelo que apontámos como urgente 

elencar os indícios de falso trabalho independente de forma a facilitar e uniformizar a intervenção 

dos Tribunais do Trabalho.  

É uma alteração que, defendemos, deveria ser acompanhada de um reforço das sanções 

aplicáveis nos casos em que os Tribunais decidam pela existência de falso trabalho 

independente.  

b) Reduzir a precariedade legal 
 

A UGT apoiou a proposta de redução da duração máxima dos contratos a termo para 3 anos, mas 

considerámos ainda central que as limitações temporais aos contratos a termo se estendessem a 

todas as formas de contratação precária e às prestações de serviço e abrangesses todos os 

empregadores em relação de domínio ou de grupo, obstando a situações de ocupação abusiva de 

postos de trabalho permanente mediante vínculos precários de diferente natureza.  
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Propusemos ainda que fosse eliminada da lei a possibilidade de uma grande empresa, que abre 

um novo estabelecimento, possa, por esse motivo, contratar todos os trabalhadores a termo, o 

que hoje se verifica injustificadamente. 

 

Mais, defendendo como princípio orientador nesta revisão que o trabalho precário não seja nunca 

mais barato que o trabalho permanente, reivindicámos a aplicação aos trabalhadores temporários 

das convenções colectivas aplicáveis à maioria dos restantes trabalhadores das empresas 

beneficiárias.  

 

c) Reforçar a protecção social dos trabalhadores precários 
 

A UGT considera muito importante que os trabalhadores com vínculos atípicos gozem da mesma 

protecção social que os restantes trabalhadores. Tal foi aliás objecto de um Acordo a nível 

europeu entre os parceiros sociais.  

 
Ora, na lei portuguesa, os trabalhadores com menor nível de protecção social são os 

trabalhadores independentes. Por isso, considerámos importante que para estes trabalhadores 

seja criado um mecanismo de aproximação gradual ao regime geral da Segurança Social.  

 

Defendemos assim que:  

 - os empregadores descontem também para a Segurança Social sobre todos os recibos 

verdes;  

 - os trabalhadores passem a estar abrangidos por um maior nível de protecção social, 

nomeadamente na doença.  

 
Mas não esquecemos os trabalhadores que não têm qualquer protecção social: é o caso dos 

estagiários e dos bolseiros. 

 

Propusemos assim que passem a ser proibidos os estágios não remunerados não ligados aos 

percursos académicos e que fosse garantida protecção social adequada aos estagiários e 

bolseiros remunerados. 

 

d) O acompanhamento da evolução da precariedade 
 
A UGT reivindicou como central que as medidas a adoptar fossem acompanhadas por um 

compromisso tripartido no sentido de um acompanhamento regular da evolução da contratação 

precária em sede de concertação social.  
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2.2. O REFORÇO DA NEGOCIAÇÃO COLECTIVA  
 

a) A revisão do artº 4º  
 

A UGT sempre considerou central que a revisão do Código do Trabalho se traduzisse num 

indubitável reforço da negociação colectiva, resolvendo os problemas criados desde 2003 e 

estabelecendo medidas claras de reforço do actual quadro de negociação.  

 

Era desde logo fundamental resolver o problema criado pela entrada em vigor do Código do 

Trabalho, mais especificamente pelo artº 4º (princípio do tratamento mais favorável), que gerou 

dúvidas nunca resolvidas sobre as normas e matérias que constituem mínimos para a negociação 

colectiva.  

 

Num quadro em que retomar a ideia de que todo o Código deveria ser de mínimos poderia 

significar um enfraquecimento da contratação colectiva, a UGT apontou como essencial garantir 

na legislação laboral um núcleo claro de matérias que constituam mínimos para a negociação 

colectiva.  

 

b) A inexistência de vazios negociais e a arbitragem necessária  
 

A UGT reafirmou desde a primeira hora que não está contra a caducidade das convenções mas 

sim contra a existência de vazios negociais.  

 

Defendemos assim que, mais importante que um quadro de inexistência de caducidade, seria 

assegurar que os prazos de sobrevigência constituem um tempo de efectiva negociação e de 

acordo e que, enquanto subsistisse a vontade negocial das partes, as convenções não 

caducassem.  

 

Mais, num quadro como o delineado, apontámos como essencial que, caso uma convenção 

caduque, fossem melhoradas as condições para a manutenção de efectiva regulação das 

condições de trabalho e de uma real protecção dos trabalhadores.  

 

A existência de um mecanismo de arbitragem necessária, visando garantir a inexistência de 

vazios e uma uniformização da negociação colectiva, e o reforço do quadro legal de direitos que 

revertem para a esfera do contrato individual de trabalho, foram propostas da UGT para garantir 

um quadro equilibrado de negociação.  

 

 
 
 



 5

c) A articulação entre níveis de negociação  
 
No contexto da construção de um sistema de relações de trabalho mais forte e coerente, 

defendemos a criação de um quadro de articulação entre os vários níveis de negociação, de 

forma a permitir uma mais efectiva adequação dos resultados negociais aos níveis sectorial e de 

empresa. 

 
d) Delegação de poderes pelos sindicatos 
 
A UGT considera fundamental que se mantenha e respeite o imperativo constitucional de que a 

negociação colectiva é um exclusivo dos sindicatos. 

 

Mas, constatando ser essencial definir legalmente um quadro que contemple situações como as 

que actualmente se verificam à margem da lei, defendemos a introdução de um mecanismo que 

permita a delegação do poder negocial dos sindicatos noutras estruturas, mas desde que 

salvaguardada a independência de quem faz a negociação e tendo presente que a delegação 

está limitada aos poderes de quem delega. 

 

e) Pagamento dos custos de negociação por não filiados 
 

A negociação colectiva beneficia um leque de trabalhadores e empregadores que ultrapassa em 

muito o âmbito dos filiados nas associações subscritoras, as quais suportam contudo na íntegra 

os custos da negociação.  

 

Nesse contexto, a UGT defendeu a previsão legal da possibilidade de uma convenção poder fixar 

um pagamento por parte dos trabalhadores não filiados que adiram a uma Convenção, conforme 

o defendido em acórdão do Tribunal Constitucional.  

 

f) Centro Tripartido de Relações de Trabalho 
 
A UGT considera essencial um quadro de reforço do apoio técnico aos parceiros sociais e às 

associações sindicais e patronais na recolha e tratamento de informação e a realização de 

estudos de suporte às decisões sobre as relações laborais. Tal constitui um elemento fulcral para 

o exercício da actividade e das prerrogativas que lhes incumbem, nomeadamente a negociação 

colectiva. 

 

Era assim essencial efectivar a entrada em funcionamento do Centro Tripartido de Relações de 

Trabalho. 
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2.3. UMA ADAPTABILIDADE NEGOCIADA 
 

A UGT defendeu desde sempre que o reforço da adaptabilidade em matéria de tempo de trabalho 

não deveria ser efectuado por via de um alargamento da adaptabilidade individual, que já é 

actualmente excessiva na lei, apenas podendo ser realizada de forma adequada e equilibrada por 

via da negociação colectiva.  

 

Defendemos como princípio que a lei deve ter como papel definir o quadro em que a negociação 

colectiva poderá intervir, estabelecendo limites claros de regulação, cabendo depois à negociação 

colectiva delimitar as margens de eventuais acordos individuais nestas matérias.    

 

Nesse contexto, saudámos a proposta do Governo, a qual apontava nesse sentido, regulando 

matérias que existem já nas convenções colectivas e na prática diária das empresas, como os 

bancos de horas e os horários concentrados, e que passam a poder existir apenas por via da 

negociação colectiva, à qual são impostos limites horários diários, semanais e anuais para tais 

figuras e a regulação das condições de prestação de trabalho.  

 

2.4. NÃO ALARGAMENTO DOS MOTIVOS DE DESPEDIMENTO  
 
A UGT rejeitou desde a primeira hora a introdução de novos motivos de despedimento, 

nomeadamente por via da inadaptação funcional superveniente.  

 

Para a UGT, a lei actual já tem todos os motivos para despedimento com justa causa em termos 

idênticos aos das restantes leis europeias, não se justificando a introdução de novos conceitos 

que poderão facilmente degenerar em despedimentos encapotados sem justa causa. 

 

Mais, defendemos que o reforço da intervenção sindical seria essencial num quadro de 

simplificação dos processos de despedimento e, consequentemente, deveria ser consagrado um 

alargamento dos casos em que os sindicatos são consultados.    

 

2.5  A OPERACIONALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

O direito à formação profissional encontra-se previsto desde 2003 mas nunca foi 

operacionalizado, sendo objecto de incumprimento sistemático.   

 

Considerámos assim fundamental garantir a operacionalização do direito anual às 35 horas de 

formação profissional durante o tempo de trabalho, pela clarificação de questões como o exercício 

desse direito por iniciativa do trabalhador e a possibilidade de o exercer fora do período de 

trabalho. 
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Considerámos ainda necessário clarificar o mínimo anual de horas para a formação modular no 

caso da “cláusula de formação” de menores, em devida articulação com os módulos dos CNO’s, e 

um reforço do quadro dos direitos dos trabalhadores-estudantes, alargando-o à frequência de 

mestrados e doutoramentos.  

 

2.6. O REFORÇO DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL 
 
A UGT sempre considerou inaceitáveis as graves limitações impostas pelo Código do Trabalho de 

2003 à disponibilidade para o exercício de funções sindicais.  

 

Nesse contexto, considerámos absolutamente prioritária a revisão da disposição pela qual os 

dirigentes sindicais a tempo inteiro por período superior a 30 dias têm suspensão do seu contrato 

de trabalho, criando condições para a negociação colectiva regular esta matéria, bem como a 

consagração dos direitos sindicais como mínimo aberto à negociação colectiva.  

 
Mais, o Código do Trabalho potenciou um quadro, com que hoje nos deparamos, em que o 

Ministério do Trabalho e o Ministério Público pedem a extinção de sindicatos com base na 

eventual existência de irregularidades formais, mas em que, em simultâneo, subsistem estatutos 

sindicais em clara violação da lei e da Constituição que, se nunca forem revistos, podem 

permanecer indefinidamente em vigor.   

 

Defendemos assim uma revisão do quadro legislativo em que se opera a criação de associações 

sindicais e a alteração dos seus estatutos, garantindo o respeito pelos princípios da organização e 

gestão democráticas e da autonomia sindical, um conjunto claro e uniforme de procedimentos e o 

respeito pela legalidade por parte de todos os sindicatos.  

 

2.7. UMA MAIOR EFECTIVIDADE DA LEI 
 
A UGT considerou desde sempre prioritário o reforço da efectividade da legislação laboral, que 

constitui um dos problemas centrais para uma mais efectiva e real regulação do mercado de 

trabalho e cujas insuficiências são hoje graves e notórias.  

 
Para a UGT a efectividade da lei passa necessariamente por uma legislação mais clara mas 

também por um reforço dos deveres de informação que contribuam para um melhor conhecimento 

da lei e dos acordos por trabalhadores e empregadores.  

 
a) O pagamento das coimas  
 

A UGT considera muito grave que grande parte das contra-ordenações não sejam efectivamente 

pagas, nomeadamente pelo recurso a manobras dilatórias por parte das empresas, sobretudo as 



 8

de grande dimensão, defendendo por isso a revisão do mecanismo de pagamento das contra-

ordenações.  

 

b) O reforço do quadro sancionatório 
 

A UGT considerou essencial um reforço do efeito dissuasor da legislação laboral, passando 

algumas contra-ordenações de leves para grave e muito graves. Mais, defendeu o reforço do 

mecanismo da pluralidade de infracções, bem como do quadro de sanções acessórias e de 

responsabilidade solidária nas subcontratações.  

 
c) Registo de infracções  
 
A UGT defendeu a criação de um registo centralizado de todas infracções contra-ordenacionais, e 

criminais, nomeadamente para efeitos de consulta pelos Tribunais e outras entidades relevantes.  

 

A UGT apontou ainda como fundamental a publicidade, por via da Internet, das infracções graves 

e muito graves enquanto mecanismo dissuasor das violações da lei.  

 

d) A melhoria dos serviços inspectivos 
 

A UGT reivindicou que, articuladamente com as alterações legislativas a operar, a revisão do 

Código fosse acompanhada de uma melhoria da actuação da ACT/IGT, nomeadamente por via de 

um reforço dos seus meios humanos, técnicos e administrativos.  

 

Mais, apontámos como essencial que a ACT/IGT passe a dar prioridade ao combate aos vínculos 

ilegais, sobretudo os falsos recibos verdes.  

 

 
3. A PROPOSTA DE LEI  
 

A proposta de lei em apreciação vem concretizar algumas das medidas que se inserem na 

reforma em curso do sistema de regulação das relações laborais, das políticas de emprego e da 

protecção social em Portugal.  

 

Tendo a reforma em causa na sua base um Acordo tripartido, no qual se fixaram os princípios 

orientadores da revisão do Código do Trabalho, a proposta agora apresentada não pode deixar 

de ser vista, em nosso entender, como parte integrante desse mesmo Acordo.  

 

O texto, na generalidade, responde ao texto do Acordo, o qual a UGT subscreveu por responder 

às prioridades por si estabelecidas e já enunciadas, melhorando claramente o actual Código do 
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Trabalho no combate à precariedade, no reforço da negociação colectiva e na promoção de um 

melhor respeito pela lei. 

 

No entanto, e não obstante manifestar a sua concordância face à maioria das alterações 

legislativas analisadas, a UGT regista várias discrepâncias, verificando desde logo que algumas 

matérias não correspondem por inteiro ao acordado em sede de concertação social.  

 

Salientamos desde já o regime da arbitragem necessária, absolutamente central no contexto 

desta revisão, o qual importa clarificar de forma a garantir que haverá despacho favorável à 

arbitragem sempre que se encontrarem reunidos os requisitos legais para o efeito:  

 

 - que uma ou mais convenções caducaram há mais de 12 meses;  

 - que não existe no mesmo âmbito outra convenção aplicável à maioria dos trabalhadores. 

 

No mesmo sentido, urge ainda corrigir a proposta de regime transitório de sobrevigência e 

caducidade das convenções colectivas de que conste a cláusula que prevê a sua manutenção em 

vigor até à sua substituição por outra, ajustando os prazos respectivos ao texto do Acordo 

tripartido.  

 
Igualmente clarificado deverá ser o regime de suspensão do contrato de trabalho dos dirigentes 

sindicais, de forma a salvaguardar situações a que alude o Acordo, como a do direito a retribuição 

dos dirigentes que não estão a tempo inteiro desde que  tal matéria seja regulada em negociação 

colectiva, e que a proposta de lei claramente não contempla.  

 
Ainda em matéria de organização sindical, o texto necessita de aperfeiçoamentos vários, sendo 

para a UGT importante que seja claramente salvaguardado que:  

 

- nos casos em que se trate de publicação de meras alterações aos estatutos em que não 

estejam em causa normas fundamentais ao funcionamento da organização, tais alterações não 

podem entrar em vigor sem que sejam realizadas as necessárias correcções. 

  

- no caso de estatutos de novas organizações, os mesmos só poderão ser publicados e 

entrar em vigor se se verificar cumprido todo o disposto no Código do Trabalho. Nesses casos, 

não deverá haver lugar a publicação ou deverá ser introduzida a suspensão dos efeitos do registo 

e da publicação.   

 
A UGT verifica ainda que, no texto da proposta de lei, foram introduzidas algumas alterações que 

não foram objecto de discussão e acordo em sede de concertação social. 
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A UGT considera que tais alterações devem ser objecto de análise específica, constatando 

existirem algumas propostas que se nos afiguram positivas como a introdução de uma nova 

sanção, até agora omissa, para a violação dos direitos de informação e consulta dos 

trabalhadores na transmissão de empresas e estabelecimentos.  

 

No entanto, não podemos deixar de salientar como manifestamente negativas algumas das 

propostas apresentadas, nomeadamente o alargamento dos períodos de encerramento de 

estabelecimentos para férias, a introdução da necessidade de acordo do empregador para a 

cobrança de quotas sindicais e da possibilidade de pagamento da retribuição em espécie sem 

acordo do trabalhador, as quais consideramos inaceitáveis.  

 

Mais, e não obstante o esforço de simplificação operado nos parecer genericamente adequado e 

meritório, tornando mais fácil o acesso à legislação, devemos salientar dois aspectos.  

 

Em primeiro lugar, relembramos que um dos princípios que presidiu as estas simplificação e 

sistematização foi o de, não obstante certas matérias passarem a constar em lei específica, por 

regra se deverão manter no Código do Trabalho os princípios fundamentais que regem essas 

mesmas matérias.  

 

Se relativamente à generalidade das matérias esse princípio é respeitado, como no caso da 

arbitragem obrigatória, o mesmo não sucede porém relativamente à segurança, higiene e saúde 

no trabalho, em que nos parecem dever ser mantidas no Código do Trabalho algumas normas 

adicionais relativamente ao âmbito e aos princípios gerais relativos a indemnizações.  

 

Em segundo lugar, não podemos deixar de afirmar aqui que consideramos essencial que as 

intervenções legislativas complementares, das quais depende inclusivamente a entrada em vigor 

de muitas das alterações constantes da proposta de lei, deverão ser realizadas com a maior 

celeridade possível e com um adequado acompanhamento por parte dos parceiros sociais.  

 

A UGT apresenta ainda um conjunto de propostas adicionais que não resultam directamente do 

Acordo tripartido, mas que entendemos respeitarem o espírito com que o mesmo foi celebrado.  

 

Devemos destacar propostas de alterações em matéria de negociação colectiva, 

complementando as do Acordo, no sentido de garantir uma maior uniformização da intervenção 

dos serviços do Ministério do Trabalho em sede de depósito das convenções e de emissão de 

portarias de extensão.  

 

Mais, propomos ainda alterações que dizem directamente respeito à organização sindical, 

contemplando aspectos que abarcam desde a constituição de associações, procedimentos de 

alteração de estatutos ou mesmo de extinção oficiosa de associações, visando essencialmente 
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assegurar uma maior coerência procedimental e garantir o respeito pela lei e pelos princípios da 

gestão democrática e da autonomia sindical.  

 

A UGT desde já reafirma que, nas suas relações com o Governo e a Assembleia da República, se 

baterá para que a proposta de lei respeite na íntegra o Acordo Tripartido e para que, em sede de 

discussão na Assembleia da Republica, sejam corrigidas as discrepâncias e aperfeiçoado o texto 

legislativo apresentado. 

 
 
II. APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

 

LEI PREAMBULAR 
 

Artigo 8º – Revisão de estatutos existentes  

 
O artigo em causa merece na generalidade a nossa concordância, na medida em que se 

encaminha no sentido de garantir que os estatutos das associações sindicais e de empregadores 

não possam indefinidamente continuar em vigor contendo disposições que são contrárias à lei e 

mesmo à Constituição, pelo simples facto de não serem objecto de revisão ou apenas objecto de 

revisão parcial.  

 

O artigo carece porém de uma clarificação, devendo nomeadamente ficar expressos, nos casos 

em que a apreciação fundamentada sobre a legalidade dos estatutos realizada pelos serviços do 

Ministério do Trabalho conclua que não existem disposições contrárias à lei, os efeitos para que é 

realizada a remessa ao magistrado do Ministério Público (apreciação de legalidade e actuação 

em conformidade).   

 

Do mesmo modo, deve ser clarificado que estas disposições se aplicam às acções judiciais em 

curso, por a lei ser mais favorável. 

 

Artigo 8.º - Revisão de estatutos existentes 

(…) 

 

3  -  Se  houver  alteração  de  estatutos  no  prazo  referido  no  número  anterior ou fora 

desse prazo mas sem que tenha sido concluído o procedimento previsto no 
número seguinte,  aplica-se  o disposto nos n.ºs 2 a 6 e 8 e 9 do artº 445.º do Código 

do Trabalho, com as devidas adaptações. 
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4  -  (…) 

 

5 - Caso a  apreciação  fundamentada  sobre  a  legalidade  dos  estatutos  conclua  que  

não existem  disposições  contrárias  à  lei,  o  processo  é  remetido  ao  magistrado  do  

Ministério Público, para os efeitos previstos nos nºs 8 e 9 do artigo 445º do Código 

do Trabalho.  
 

6- O regime de revisão dos estatutos previsto nos números anteriores, por ser 
mais favorável, aplica-se aos processos de revisão em curso, incluindo aqueles 

que tenham sido objecto de acção judicial de declaração de nulidade e extinção da 
associação sindical, promovida pelo Ministério Público e que se encontre ainda 

pendente de julgamento, caso em que tais acções ficam suspensas até à 
conclusão do processo de revisão.  

 
Novo artigo - Extinção oficiosa de associações  

 
A UGT constata serem muitas as associações, sindicais e de empregadores, que continuam a 

subsistir sem que haja qualquer actividade das mesmas há vários anos e apenas pelo facto de 

nunca se ter verificado um acto oficial de extinção voluntária das mesmas, na grande maioria das 

vezes por impossibilidade de realizar a assembleia geral com poderes para o efeito.  

 

Pelos efeitos que tal pode acarretar, a UGT considera que deve ser introduzida uma disposição 
preambular prevendo a extinção oficiosa de tais associações, reunido que seja o requisito de 

não terem sido publicados novos corpos gerentes num período mínimo de 6 anos.  

 

Tal disposição deve ter efeitos retroactivos à data da última publicação dos Corpos Gerentes.  

 

Propomos: 
Artigo 8º - A (NOVO) – Extinção de associações  

 

1- Quando associação sindical ou de empregadores não tenha procedido à publicitação de 

novos corpos gerentes num período mínimo de 6 anos desde a publicação anterior, o 

serviço competente do Ministério responsável para a área laboral deve comunicar o facto 

ao magistrado do Ministério Público, o qual promove, no prazo de 15 dias a contar da 

recepção, a declaração judicial de extinção da associação.    

 

2- À extinção judicial nos termos do artigo anterior aplica-se o disposto nos nºs 1 a 3 e 5 e 6 

do artigo 454.º, com as devidas adaptações. 
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Artigo 9º - Regime transitório de sobrevigência e caducidade de convenção colectiva 
 

O regime de sobrevigência e caducidade fixado no artigo 499º deve ser devidamente articulado 

com o regime transitório de caducidade para as convenções colectivas que contenham a cláusula 

que prevê a sua manutenção em vigor até à sua substituição por nova convenção aqui fixado.  

 

Com efeito, este artigo necessita de clarificação, na medida em que, sendo estabelecidos neste 

regime transitório os factos que têm de se verificar para que caduquem as cláusulas que prevêem 

que a convenção se mantém até ser revista por outra, a proposta de lei fixa ainda que a 

convenção que ta l  preveja também caduca, verificando-se todos os outros factos, logo que 

decorram 18 meses a contar da denúncia (nº 3). 

 

Esse prazo de 18 meses não deve ser englobado nos 5 anos, como parece daí resultar, antes 

somando a esses 5 anos - mínimo de 6,5 anos desde o último contrato integral publicado e 

mínimo de 18 meses após denúncia.   

 
Propomos assim a seguinte redacção:  
 

Artigo 9.º - Regime transitório de sobrevigência e caducidade de convenção colectiva 

 

(…) 

 

2 – (…)  

 

 c) Tenham decorrido pelo menos 18 meses a contar da denúncia, após verificado o 

prazo previsto na alínea a);    

 

3 – Anterior nº 4.  

 

4 – Anterior nº 5. .  
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DIREITO INDIVIDUAL 

 

  

1. FONTES E APLICAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO 

 

Artigo 3º - Relações entre fontes de regulação 

 
A UGT sempre considerou inaceitável a redacção do actual artº 4º.  

 

Com efeito, tendo constituído uma alteração de última hora num texto legislativo que não tinha 

sido elaborado nessa óptica, levantaram-se sempre ao longo dos mais de 5 anos de vigência do 

actual Código fortes dúvidas sobre que matérias eram ou não mínimos para a contratação 

colectiva, gerando fortes desequilíbrios negociais.  

 
A proposta agora apresentada, optando por uma alteração legislativa que assegura um núcleo 

essencial de protecção legal aos trabalhadores ao esclarecer um conjunto de matérias que 

constituiriam imperativos mínimos para a negociação colectiva, é absolutamente essencial para 

restaurar um clima de confiança na negociação e garantir uma mais efectiva protecção aos 

trabalhadores.  

 

Nesse contexto, e tendo a UGT entendido esta alteração como uma das suas prioridades e 

condição para uma revisão consensualizada do Código do Trabalho, não podemos deixar de 

considerar que a redacção do artigo 3º traduz uma clara melhoria face à legislação em vigor.  

 

Artigo 11º - Situações equiparadas 
 

A UGT constata que são cada vez mais as formas atípicas de efectiva subordinação e 

dependência (sobretudo económica), sendo essencial assegurar que, por regra, todos aqueles 

que mantenham relações na sua essência equiparáveis ao contrato de trabalho continuem a 

merecer a protecção de um núcleo irredutível de direitos em termos semelhantes aos 

trabalhadores com contrato de trabalho. 

 

O artigo merece a nossa concordância na medida em que estabelece a aplicação de um conjunto 

de normas, e não apenas de princípios, às situações em que ocorra prestação de trabalho sem 

subordinação jurídica, garantindo uma mais efectiva protecção dos trabalhadores 

economicamente dependentes.  
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2. CONTRATO DE TRABALHO 
 

Artigo 12º - Noção de contrato de trabalho 
 

A noção de contrato de trabalho é alterada, esclarecendo que o mesmo obriga uma pessoa 

singular e introduzindo como novo elemento caracterizador a inserção no âmbito de uma 

organização. 

 
Na medida em que tal alteração não se traduz numa efectiva desconsideração do elemento que 

hoje existe da prestação da actividade sob a direcção de outrem, a alteração merece a nossa 

concordância.  

 
Artigo 13º - Presunção de contrato de trabalho 

 
A presunção de contrato de trabalho é um elemento importante para a erradicação do falso 

trabalho independente, sendo que a proposta se nos afigura manifestamente positiva, ao 

reintroduzir a necessidade e verificação de índices factuais muitas das vezes usados pela 

jurisprudência para fazer presumir da existência ou não de uma relação de trabalho subordinado, 

viabilizando assim uma mais efectiva operacionalização deste dispositivo fundamental junto dos 

Tribunais.  

 
Manifestamente positivos são ainda o reforço do quadro sancionatório e a introdução do 

mecanismo de responsabilidade solidária, previsto no nº 4, estendendo a responsabilidade pelo 

pagamento da coima a gerentes, directores e administradores da empresa bem como a todas as 

sociedades com quem o empregador tenha uma relação de participações recíprocas, de domínio 

ou de grupo, o que reforçará o efeito dissuasor da norma e tornará mais efectiva a aplicação das 

sanções.  

 

 

3. PARENTALIDADE  

Artigo 41º - Licença parental inicial  

Artigo 42º - Períodos de licença parental exclusiva da mãe 

Artigo 44º - Licença parental exclusiva do pai 

Artigo 45º - Licença por adopção  

Artº 46º - Dispensa para consulta pré-natal 

Artigo 50º - Falta para assistência a neto 

Artigo 51º - Licença parental complementar 

 

O conjunto de artigos apresentado constitui um indubitável reforço do actual quadro de licenças 
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por maternidade e paternidade e da licença parental, contribuindo para uma mais efectiva 

conciliação da vida familiar com a vida profissional, o que se nos afigura muito positivo.  

 

Mais, merecem também a nossa concordância as disposições com vista a potenciar uma maior 

participação do progenitor, área em que se verifica actualmente um forte défice, bem como 

consagra o direito a falta por parte dos avós para prestar assistência aos netos e reforça os 

direitos em caso de adopção, dando assim cobertura legal a realidades cada vez mais frequentes 

face às actuais formas de organização dos agregados. 

 

Manifestamente positiva parece-nos ainda a consagração do direito a consultas pré-natais, pelo 

qual nos batemos há longo tempo.  

 

A UGT não pode porém deixar aqui de frisar que a protecção social na parentalidade deve ser 

regulada com a maior brevidade possível, na medida em que a entrada em vigor das disposições 

respectivas depende dessa mesma regulamentação.  

 

Artigo 65º - Regime de licenças, faltas e dispensas 

 

O artigo tem um lapso de numeração, não correspondendo os seus números 3 e 4 a qualquer 

disposição. Deve ser corrigido em conformidade. 

 

 

4. TRABALHO DE MENORES 

 

Artigo 67º - Formação profissional de menor 

 

O artigo prevê como direito especial do menor o direito a licença sem retribuição, actualmente 

previsto no artº 61º do Código do Trabalho.  

 

No entanto, o legislador suprime o direito especial do menor, previsto no mesmo artigo, à 

passagem ao regime do trabalho a tempo parcial, o que, em articulação com a duração da 

modalidade de formação ou educação que frequentar, parece constituir um elemento fundamental 

para a melhor operacionalização do regime da chamada cláusula de formação, devendo assim 

ser reposto.  

 

Propomos assim a seguinte redacção:  
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Artigo 67º - Formação profissional de menor 

(…) 

4 - É, em especial, assegurado ao menor o direito a passagem ao regime de trabalho a 

tempo parcial, relativamente ao menor na situação a que se refere a o n.º 1 do artigo 69.º, 

fixando-se, na falta de acordo, a duração semanal do trabalho num número de horas que, 

somada à duração escolar ou de formação, perfaça 40 horas semanais. 

5- No caso previsto no número anterior, pode ser concedida ao menor, pelo período de 

um ano, renovável, havendo aproveitamento, uma bolsa para compensação da perda de 

retribuição, tendo em conta o rendimento do agregado familiar e a remuneração perdida, 

nos termos e condições a definir em legislação especial. 

 

Artigo 69º - Admissão de menor sem escolaridade obrigatória ou sem qualificação 
profissional  

 

A proposta consagra a obrigatoriedade de inscrição no sistema educativo ou em formação de 

dupla certificação e um regime de dispensas articulado com o do trabalhador-estudante.  

 

Assim, se por um lado, é mais exigente nos objectivos fixados, estabelece por outro um 

mecanismo mais flexível de operacionalização do direito à formação profissional dos menores 

sem escolaridade obrigatória (cláusula de formação), o que nos parece positivo.  

 

 

5. TRABALHADOR-ESTUDANTE 

 

Artigo 89º - Noção de trabalhador-estudante 

 
A noção de trabalhador-estudante é agora estendida a mestrados e doutoramentos, bem como 

passa a englobar definitivamente quem frequente cursos de formação profissional ou programa de 

ocupação temporária por períodos superiores a 6 meses (em disposição preambular na lei actual). 

 

A redacção proposta parece-nos adequada, estendendo este regime de protecção a um conjunto 

de trabalhadores que devem ser por ele abrangidos, o que contribuirá para um reforço do acesso 

à educação e qualificação profissional, que se nos afigura essencial assegurar.  

 
Artº 96º - Procedimento para exercício de direitos de trabalhador-estudante 

 
A redacção proposta clarifica e simplifica os termos em que o empregador pode verificar a 

efectiva frequência de aulas pelo trabalhador, não merecendo objecção. 
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6. FORMAÇÃO DO CONTRATO 
 

Artigo 106º - Dever de informação 
 

O conhecimento das reais condições de prestação de trabalho, da lei e da contratação colectiva 

aplicáveis constitui um elemento essencial na formação da vontade do trabalhador na celebração 

do contrato de trabalho.  

 

Verifica-se actualmente que o cumprimento de tais deveres por parte de muitos empregadores 

está reduzido ao mero cumprimento de um formalismo, conduzindo a situações abusivas de 

prestação de trabalho.  

 

Nesse contexto, o acordo tripartido prevê que a sanção pela violação dos deveres de informação 

aos trabalhadores, nomeadamente sobre a contratação colectiva, seja agravada, o que não 

sucede na proposta apresentada.   

 

Apesar do artigo 478º prever que a não afixação em local apropriado da empresa da indicação 

dos instrumentos de regulamentação aplicáveis passa a constituir uma contra-ordenação grave, 

tal não satisfaz plenamente o previsto no acordo, pelo que deverá ser agravado o quadro 
sancionatório previsto neste artigo.  
 

 

7. PERÍODO EXPERIMENTAL  
 

Artigo 112º - Duração do período experimental 
 
O artigo prevê a aplicação à generalidade dos trabalhadores de um período experimental de 180 

dias, o que constitui um alargamento da duração actualmente prevista.  

 

No entanto, estabelece-se ainda que o período experimental possa ser reduzido ou mesmo 

excluído em função de contratação anterior, seja a termo, trabalho temporário ou mesmo 

prestação de serviços, o que na prática não apenas conduzirá a uma redução efectiva dos 

períodos experimentais em muitos contratos como, em articulação com as regras de contratação 

sucessiva e de duração máxima da contratação precária, constituirá uma medida positiva de 

combate à precariedade.  

 

No entanto, parece-nos que a redacção proposta para o nº 4, relativa à redução ou supressão do 

período experimental nos casos em que houve contratação anterior é pouco clara, podendo ser 

simplificada.  
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Não podemos ainda deixar de assinalar que, no actual Código do Trabalho, a UGT propôs e foi 

aceite um período mínimo de pré-aviso de 7 dias para contratos com duração superior a 60 dias 

(artº 105, nº 2 CT). Havendo agora alargamento do período experimental, a UGT propõe um pré-
aviso de 15 dias para contratos com duração superior a 90 dias (artº 114º).   

 

 

Propomos:  

 

Artigo 112.º - Duração do período experimental 

(…) 
 
 
4 – O período experimental estabelecido em qualquer dos números anteriores é 

reduzido ou excluído em função da duração de contratação anterior pelo mesmo 

empregador, seja através de contrato de trabalho a termo ou de trabalho temporário para 

o mesmo posto de trabalho, seja através de contrato de prestação de serviços 

para o mesmo objecto. 
 
(…)  
 

Artigo 114.º - Denúncia do contrato durante o período experimental 

 
(…) 
 
3 - Tendo o período experimental durado mais de 90 dias, a denúncia do contrato por 
parte do empregador depende de aviso prévio de quinze dias. 
 

 

 

8. ACTIVIDADE DO TRABALHADOR 
 

Artigo 119º - Mudança para categoria inferior 
 
O artigo retira a salvaguarda existente pela qual, da mudança para categoria inferior, o 

trabalhador não adquire a categoria correspondente as funções temporariamente 

desempenhadas.  

 
Não obstante tal salvaguarda integrar agora o artº 120º, nº 5 (Mobilidade funcional), parece-nos 

que a sua deslocação poderá originar dúvidas interpretativas, pelo que deverá ser 
expressamente estabelecida a sua aplicação às situações de mudança do trabalhador para  

categoria inferior.  
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Artigo 120º - Mobilidade funcional 
 
A UGT considera positiva a introdução da limitação máxima de 2 anos para o exercício temporário 

de funções, a qual garante efectivamente o carácter transitório da mobilidade funcional e, 

consequentemente, uma maior segurança jurídica para os trabalhadores em situação de 

mobilidade.  

 

9. FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Artigo 131º - Formação contínua  
 

O artigo introduz várias alterações com vista a operacionalizar o direito à formação contínua, 

agilizando nomeadamente os períodos em que a mesma pode ser ministrada pelo empregador, o 

que se nos afigura positivo.  

 

No entanto, a redacção proposta necessita de várias clarificações, na medida em que 

algumas das disposições poderão originar interpretações que não estiveram subjacentes ao 

Acordo celebrado em sede de concertação social.  

 

Desde logo, parece-nos que o nº 3 deverá ser clarificado de forma a que a formação certificada 

abranja não apenas a ministrada por entidade  formadora certificada  para  o  efeito,  ou  por  

estabelecimento  de  ensino  reconhecido  pelo  ministério competente mas também a ministrada 

pelo empregador.. 
 

Mais, o nº 8 prevê que a formação contínua que seja assegurada pelo utilizador ou pelo 

cessionário, no caso de, respectivamente, trabalho temporário ou cedência ocasional de 

trabalhador, exonera o empregador, podendo haver lugar a compensação por parte deste em 

termos a acordar. 

 

Nesse contexto, parece-nos necessário esclarecer que o empregador deve ser exonerado 
apenas na medida da formação efectivamente prestada.  
 

Estabelece ainda o nº 9 que o disposto na lei em matéria de formação contínua pode ser 

afastado por convenção colectiva que tenha em conta as características do sector de 

actividade, a qualificação dos trabalhadores e a dimensão das empresas. 

 

O Acordo tripartido celebrado prevê que esse direito possa ser adaptado por convenção colectiva, 

pelo que a expressão afastamento poderá induzir a que a convenção colectiva possa 

inclusivamente retirar esse direito, o que não corresponde ao acordo, matéria que deve ser 
corrigida. 
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Não podemos ainda deixar de assinalar que é suprimida a obrigação genérica do empregador 

“garantir o direito individual à formação, criando condições objectivas para que o mesmo possa 

ser exercido” (actuais artºs 124º e 125º do Código do Trabalho). 

 

Não obstante o carácter genérico de tal obrigação, parece-nos que a mesma deverá ser mantida 

na medida em que estabelece princípio fundamental enquadrador do direito individual à formação 

profissional.   

 

Propomos assim a seguinte redacção:  

Artigo 131.º - Formação contínua 

 

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

 

 

a) Garantir o direito individual à formação, criando condições objectivas para que o 

mesmo possa ser exercido;  

 

b) (Ac tua l  a ) )  

 

( . . . )  

3  -  A formação certificada a que se refere o número anterior pode ser 
realizada directamente pelo empregador, desenvolvida  por  entidade  formadora 

certificada  para  o  efeito,  ou  por  estabelecimento  de  ensino  reconhecido  pelo  ministério 

competente. 

 

(…)  

8 – A formação contínua que seja assegurada pelo utilizador ou pelo cessionário, no 

caso de, respectivamente, trabalho temporário ou cedência ocasional de trabalhador, 

exonera o empregador relativamente ao número de horas de formação já ministrado, 

podendo haver lugar a compensação por parte deste em termos a acordar. 

 

9 - O disposto na lei em matéria de formação contínua pode ser regulado por 

convenção colectiva que tenha em conta as características do sector de actividade, a 

qualificação dos trabalhadores e a dimensão das empresas. 

 (…) 
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(Artigo Novo) 
 

A proposta de lei não consagra a obrigatoriedade, resultante do Acordo tripartido, de emissão de 

certificado de formação reconhecível pelo SNQ e o registo na Caderneta Individual de 

Competências, medidas que se nos afiguram essenciais para garantir a qualidade da formação 

profissional e a valorização profissional do trabalhador.  

 
Nesse sentido, devem ser introduzidas disposições que regulem a formação profissional 
ministrada, garantindo o cumprimento das obrigações acima referidas.   
 

 

10. CLÁUSULAS DE LIMITAÇÃO DA LIBERDADE DE TRABALHO  
 

Artigo 136º - Pacto de não concorrência 
 

À semelhança do que sucede para a mobilidade funcional, a UGT considera manifestamente 

positiva a introdução da duração máxima de 2 anos para a limitação à actividade do trabalhador 

após a cessação do contrato, garantindo-se o não abuso resultante da eternização destas 

cláusulas, a qual poderia impor injustificadas limitações à sua carreira profissional.  

 

 

11. CONTRATAÇÃO A TERMO 
 

Artigo 139º - Regime do termo resolutivo 
 

A proposta estabelece um novo quadro de imperatividade para a contratação a termo, retirando a 

possibilidade de regulação da duração máxima dos contratos a termo por contratação colectiva.  

 

É uma medida que se nos afigura positiva na medida em que, não obstante limitar o quadro de 

intervenção da negociação colectiva, responde à necessidade efectiva de garantir o princípio pelo 

qual a contratação precária se reveste sempre de um carácter transitório, privilegiando-se a 

contratação sem termo como a forma principal de contratação. 

 

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

O nº 4 passa a permitir a contratação a termo quando da abertura de novos estabelecimentos 

apenas por empresas com menos de 750 trabalhadores, o que porá fim às situações que hoje se 

verificam, em que empresas de grande dimensão podem contratar indiscriminadamente a termo, 

não obstante da abertura de um novo estabelecimento não resultar risco financeiro substancial.  
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A UGT considera essencial a alteração introduzida, na medida em que contribui para reduzir a 

precariedade legal, reconduzindo-a às situações em que se existe realmente fundamento para 

contratar a termo.  

 

Artigo 142º - Casos especiais de contrato de trabalho de muito curta duração 
 

O artigo em apreço agiliza a contratação nos casos de actividades de muito curta duração, 

respondendo a necessidades específicas dos sectores da agricultura e do turismo.  

 

Na medida em que se estabelecem salvaguardas adequadas a garantir a excepcionalidade do 

recurso a esta forma de contratação, nomeadamente a informação à Segurança Social e uma 

duração máxima anual para estes contratos, a proposta merece a nossa concordância. 

 

Artigo 143º - Sucessão de contrato de trabalho a termo 
 

O âmbito do artigo em apreço é alargado, garantindo que as regras de sucessão dos contratos 

actualmente existentes se passem a aplicar não apenas aos contratos a termo mas também a 

outras formas de contratação precária, o que nos parece particularmente relevante para obstar a 

alternância entre contratos a termo e, sobretudo, os contratos de trabalho temporário.  

 
Relevante ainda parece-nos ainda que as limitações a tal contratação se passem a aplicar não 

apenas a um único empregador mas a um conjunto de empregadores, entre os quais exista uma 

relação de domínio ou de grupo.  

 
A alteração a este artigo afigura-se essencial para garantir que a ocupação de postos de trabalho 

permanentes, por um ou vários empregadores estreitamente relacionados, não se faça pelo 

recurso a sucessivas formas de contratação precária.  

 

Artigo 148º - Duração de contrato de trabalho a termo 
 

O artigo introduz várias alterações que, complementadas com a alteração ao artº 143º, nos 

parecem contribuir para reduzir a precariedade legal, estabelecendo um quadro em que a 

contratação precária legal é reconduzida de forma a garantir a sua utilização apenas nos casos 

em que efectivamente encontra real fundamento.  

 

Assim, desde logo, são manifestamente positivas a redução da duração máxima dos contratos a 

termo certo de 6 para 3 anos e a introdução de uma duração máxima para os contratos a termo 

incerto de 6 anos.  

 

Absolutamente central no combate à precariedade é ainda a aplicação dos limites máximos da 
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duração máxima do contrato a termo certo ao conjunto dos contratos a termo, contratos de 

trabalho temporário e prestações de serviços celebrados entre um mesmo trabalhador e o mesmo 

empregador ou empregadores entre os quais exista uma relação de domínio, de grupo ou de 

participações recíprocas.  

 

 

12. TRABALHO A TEMPO PARCIAL  
 

Artigo 150º - Noção de trabalho a tempo parcial 
 
O artigo estabelece que passará a caber à negociação colectiva estabelecer o limite máximo de 

percentagem do tempo completo que determina a qualificação do tempo parcial, retirando o limite 

legal actualmente existente.  

 

A proposta merece a nossa aceitação, devendo porém ser reequacionado o quadro de 
incentivos actualmente existente a esta forma de prestação de trabalho em função da 

alteração agora introduzida, o qual deverá ser objecto de discussão com os parceiros sociais.  

 

 

13. TRABALHO INTERMITENTE 
 

Artigo 158º - Forma e conteúdo de contrato de trabalho intermitente 
 

A proposta de lei introduz a nova figura do trabalho intermitente, pelo qual se introduz a 

possibilidade de um trabalhador manter um vínculo contratual sem termo mas com prestação 

de trabalho descontinuada.  

 

È uma figura que permite uma maior agilização da contratação sobretudo para actividades de 

carácter sazonal em que muitas vezes impera a ilegalidade e que, na medida em que salvaguarda 

a existência de um vínculo definitivo, estabelece limites mínimos de duração contratual e garante 

os direitos dos trabalhadores nos períodos de inactividade, merece a concordância da UGT.  

 

O artigo em causa contém porém um lapso, devendo a remissão do nº 3 ser feita para o nº 2 
do artigo seguinte e não do número anterior.  

 

14. COMISSÃO DE SERVIÇO 
 

Artigo 161º - Objecto da comissão de serviço 
 

A figura da comissão de serviço é alargada aos directores–gerais e equivalentes, dando assim 
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cobertura legal a que estes trabalhadores, pela autonomia com que desempenham as suas 

funções no contexto das novas estruturas empresariais, possam desempenhar as mesmas neste 

regime. É uma alteração que resulta do Acordo Tripartido.  

 

 

15. TELETRABALHO 
 

Artigo 166º - Regime de contrato para prestação subordinada de teletrabalho 
 

O artigo em apreço mantém a exigência de forma escrita para o exercício da actividade em 

regime de teletrabalho, estabelecendo porém que a mesma apenas é exigida para prova do 

mesmo.  

 

Não sendo clara a intenção do legislador, parece-nos que deverá continuar a ser salvaguardado 

que não se deve considerar sujeito ao regime de teletrabalho o acordo não escrito ou que não 

faça menção expressa a esse regime.  

 

Com efeito, não podemos olvidar que, de outra forma, estes trabalhadores poderão ver agravada 

a sua desprotecção em função da reduzida vinculação prática ao empregador, na medida em que 

as suas funções são desempenhadas frequentemente fora das instalações deste.  

 

Nesse contexto, propomos:  

Artigo 166.º - Regime de contrato para prestação subordinada de teletrabalho 

 

(…) 

4 – Não se considera sujeito ao regime do teletrabalho o acordo não escrito ou em que 

falte a menção referida na alínea b) do número 2.  

 

 (…) 

 
 

16. TRABALHO TEMPORÁRIO 
 
Na sequência da nova sistematização, o regime do trabalho temporário passa a estar integrado 

no Código do Trabalho, o que se nos afigura positivo na medida em que contribui para uma mais 

efectiva articulação entre as várias formas de contratação precária e, de forma complementada 

com várias alterações resultante do Acordo tripartido, permite um mais efectivo combate à 

precariedade.  
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O regime actualmente existente é transposto na proposta legislativa de forma adequada, sendo 

porém de destacar uma alteração significativa.  

 

Artigo 185º - Condições de trabalho de trabalhador temporário 
 

A proposta de lei prevê que todos os trabalhadores temporários a prestar serviço numa empresa, 

passado um período de 60 dias, passam a estar abrangidos pelo instrumento de regulamentação 

colectiva de trabalho aplicado aos trabalhadores da empresa que exerçam funções equivalentes 

(nº 10).  

 

Esta é uma alteração proposta pela UGT e que nos parece fundamental no quadro do combate à 

precariedade, visto que garante simultaneamente um efectivo reforço da protecção destes 

trabalhadores e que o recurso a esta forma de contratação não se verifica de forma abusiva e 

apenas por permitir uma redução dos custos do empregador. 

 
 
17. TEMPO DE TRABALHO  
 

Artigo 205º - Adaptabilidade grupal 
 

A organização do tempo de trabalho é uma matéria muito importante para os trabalhadores, 

constituindo a base fundamental não apenas para garantir a sua segurança e a sua saúde mas 

também para favorecer e lograr uma real e efectiva conciliação da vida familiar e profissional.  

 

A possibilidade de estender os regimes de adaptabilidade já existentes, que não são alterados, à 

globalidade dos trabalhadores de uma mesma equipa, secção ou unidade económica sempre que 

o regime seja aceite por um mínimo de trabalhadores é estabelecida na proposta de lei em 

apreço.  

 

Esta matéria é já hoje regulada na negociação colectiva, sem qualquer cobertura legal.  

 

A UGT sempre entendeu que tal possibilidade, importante também para uma mais efectiva 

organização do tempo de trabalho nas empresas, cumpriria sempre melhor o objectivo a que se 

destina por via da negociação colectiva, que garante uma melhor adequação e um melhor 

equilíbrio entre os interesses de trabalhadores e empregadores, mas a negociação deve respeitar 

o disposto na lei.   

 

O Acordo tripartido e agora a proposta de lei apontam precisamente nesse sentido, respeitando 

os princípios defendidos pela UGT ao não alargar os limites da adaptabilidade individual e 
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colectiva já existentes e ao apostar na negociação colectiva como a via para uma mais eficaz 

regulação dos tempos de trabalho. 

 

Nesse contexto, a alteração proposta merece a nossa aceitação.  

 

Artigo 207º - Banco de horas 
 

A proposta de lei introduz a regulação da figura do banco de horas, existente já hoje na 

contratação colectiva, estabelecendo limites à sua utilização e condições obrigatórias a respeitar 

pela negociação colectiva na sua regulação.  

 

Nesse sentido, parecem-nos revestir-se de carácter positivo as disposições que estabelecem que 

na negociação colectiva não pode ser estabelecida uma duração superior a 200 horas anuais por 

trabalhador (podendo ser inferior ou mesmo não existir banco de horas quando não regulado pela 

negociação colectiva), o respeito pelos limites da adaptabilidade já actualmente existentes na lei e 

a obrigatoriedade das convenções fixarem as formas de compensação em tempo ou dinheiro, 

criando um quadro de claro reforço da contratação colectiva.   

 

No entanto, o artigo em apreço não contempla expressamente a possibilidade da utilização dessa 

figura por parte do trabalhador, disposição essencial para o entendimento do real alcance desta 

figura, a qual deve poder ser accionada por ambas as partes. 

 

Face ao exposto, propomos:  
 

Artº 207º - Banco de horas 

 

1 - Por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, pode ser instituído um 

regime de banco de horas, a ser usado no interesse do trabalhador ou do 

empregador, em que a organização do tempo de trabalho obedeça ao disposto nos 

números seguintes. 

 

 (…) 

 

Artigo 208º - Horário concentrado 
 

A figura do horário concentrado nos termos fixados na proposta de lei resulta do Acordo tripartido, 

devendo ser salvaguardado aqui o respeito integral pelo texto do mesmo. 

 

Em primeiro lugar, parece-nos necessário clarificar que estamos a tratar de horários de 
trabalho fixos e não adaptáveis. 
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Nesse contexto, o artigo em análise deve ser alterado de forma a garantir que:  

 

 - o acréscimo do período normal de trabalho deve ter o limite máximo de 4 horas diárias, e 

não ser aumentado até 12 horas diárias, salvaguardando-se assim os períodos normais de 

trabalho diários inferiores a 8 horas que frequentemente resultam da contratação colectiva;  

 - é clarificada a diferenciação entre os regimes quando os horários se mantenham 

inalteráveis ou se alterem semana a semana.  

Artigo 208.º - Horário concentrado 

 

1 - Por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou acordo entre empregador 

e trabalhador, o período normal de trabalho d i á r i o  pode ser aumentado até ao  
l im i te  de  4  horas , em qualquer das  s egu in tes  h i pó te ses :   

 a )  Pa ra  concentrar o horário de trabalho semanal no  máx i mo  em 4  
d ias ;   

 b )  Pa ra  e s tabe lece r  um ho r á r io  de  trabalho que contenha, no 
máximo, três dias consecutivos, segu idos  de  no  m í n imo  do i s  d ias  de  

descanso ,  devendo a duração do período normal de trabalho semanal ser 

respeitada em média de um período de referência até 45 dias. 

 

2 –  (...) 

3 – (…) 

4 – O horário concentrado não pode ser aplicado em simultâneo com horário em 
regime de adaptabilidade. 

 

Não podemos ainda deixar de assinalar que, com a regulação da figura do horário concentrado, 

parece não ser pertinente a manutenção do regime dos trabalhadores cujo trabalho seja prestado 

exclusivamente em dias de descanso semanal (artº 202º, nº 2), o qual deverá ser suprimido.  

 

Artigo 212º - Intervalo de descanso 
 
A legislação em vigor apenas permite alteração aos intervalos de descanso que implique a 

prestação de mais de seis horas consecutivas de trabalho para actividades de pessoal 

operacional de vigilância, transporte e tratamento de sistemas electrónicos de segurança e 

indústrias em que o processo de laboração não possa ser interrompido por motivos técnicos e 

quanto a trabalhadores que ocupem cargos de administração e de direcção e outras pessoas com 

poder de decisão autónomo que estejam isentos de horário de trabalho.  
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É assim clara a intenção do legislador, o qual restringe tal possibilidade a casos específicos e 

apenas quando interrupção possa acarretar fortes prejuízos ou em que determinados 

trabalhadores sejam devidamente compensados.  

 

O nº 4 do presente artigo da proposta estende tal possibilidade a um vasto conjunto de 

actividades e a um maior número de trabalhadores, exigindo para tal que apenas haja 

necessidade de assegurar a continuidade do serviço ou produção sem que se ligue tal 

necessidade a motivos técnicos, o que nos parece dever ser reposto, pelo que propomos: 
 

Artigo 212.º - Intervalo de descanso 

(…) 

4 - Não é permitida a alteração de intervalo de descanso prevista nos números 

anteriores que implicar mais de seis horas de trabalho consecutivo, excepto no 

âmbito de actividade referida na alínea d) ou e) do n.º 2 do artigo 206.º e em que o 
processo de laboração não possa ser interrompido por motivos técnicos, bem 

como no caso de trabalhador que ocupe  cargo  de  administração  ou  de  direcção  ou  

com  poder  de  decisão  autónomo,  que esteja isento de horário de trabalho. 

(…) 

  

18. TRABALHO SUPLEMENTAR  
 

Artigo 225º - Noção de trabalho suplementar 
 

O artigo exclui do âmbito do trabalho suplementar o trabalho prestado para compensação de 

períodos de ausência do trabalhador, proposta que merece a nossa concordância, na medida em 

que são respeitados os limites diários do trabalho suplementar, obstando a um alargamento 

efectivo da jornada de trabalho diária.  

 

Artigo 228º - Descanso compensatório de trabalho suplementar 
 

O artigo, no seu nº 3, introduz a possibilidade do trabalhador que presta trabalho suplementar 

impeditivo do gozo do descanso diário ter direito a descanso compensatório remunerado 

equivalente às horas de descanso em falta, a gozar num dos três dias úteis seguintes. 

 

Nesse contexto, importa clarificar que tal trabalho suplementar apenas pode ser prestado nos 

limites legalmente previsto, mediante remissão expressa para os casos em que se pode verificar, 

previsto nos artº 213º.  

 

Propomos:  
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Artigo 228.º - Descanso compensatório de trabalho suplementar 

 
(…)  
 
3 – O trabalhador que presta trabalho suplementar impeditivo do gozo do descanso 

diário, nos termos previstos nos números 2 e 3 do artigo 213º,  tem  direito  a  

descanso  compensatório  remunerado  equivalente  às  horas  de  descanso  em falta, a 

gozar num dos três dias úteis seguintes. 

 
 
19. FERIADOS 
 

Artigo 235º - Regime dos feriados 
 

A proposta de lei estabelece que, em dia feriado, se suspende a actividade da empresa ou de 

parte da empresa cujo funcionamento não tenha lugar ao domingo (nº 1).   

 

A intenção do legislador com esta alteração não é clara, podendo a mesma dar origem a 

interpretações abusivas, nomeadamente e a contrario, impondo o princípio que a actividade da 

empresa não se suspende se o seu funcionamento tiver lugar em domingo.  

 

Deverá assim ser retirado o nº 1 deste artigo.  
 

 

20. FÉRIAS  
Artigo 240º - Marcação do período de férias 

 
A alteração constante do nº 4, pela qual se permite que, na falta de acordo, o empregador do 

sector do turismo apenas está obrigado a marcar 25% do período de férias entre 1 de Maio e 31 

de Outubro está no acordo tripartido celebrado em sede de concertação social.  

 

No entanto, e atento os imperativos de uma mais eficaz conciliação entre a vida familiar e 

profissional, parece-nos que deverá caber aqui à negociação colectiva um papel importante na 

regulação desta matéria, o qual deverá vir consagrado no texto legislativo.  

 

Face ao exposto, propomos:  

Artigo 240.º - Marcação do período de férias 

(…) 

 

4 – Na falta de acordo, o empregador que exerça actividade ligada ao turismo está 
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obrigado a marcar 25% do período de férias a que os trabalhadores têm direito entre 1 de 

Maio e 31 de Outubro, que são gozados de forma consecutiva, ou percentagem superior 

que resulte de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho. 
 (…) 

 

Artigo 241º - Encerramento para férias 
 

A proposta prevê que, sempre que seja compatível com a natureza da actividade, o 

empregador pode encerrar a empresa ou o estabelecimento, total ou parcialmente, para férias 

dos trabalhadores.  

 

Retiram-se assim os limites actualmente existentes e a regulação por contratação colectiva desse 

encerramento.   

 

Tal alteração constitui uma efectiva liberalização da marcação do período de férias por parte do 

empregador, com impactos gravosos na conciliação com a vida familiar.  

 

A UGT considera tal alteração completamente inaceitável, tanto mais que não foi discutida em 

CPCS, na ausência de proposta de qualquer das partes.  

 

Propomos a manutenção da redacção em vigor (artº 216º CT):  

 

O empregador pode encerrar, total ou parcialmente, a empresa ou o estabelecimento, nos 

seguintes termos: 

a) Encerramento até 15 dias consecutivos entre 1 de Maio e 31 de Outubro; 

b) Encerramento por período superior a 15 dias consecutivos ou fora do período entre 1 

de Maio e 31 de Outubro, quando assim estiver fixado em instrumento de regulamentação 

colectiva de trabalho ou mediante parecer favorável da comissão de trabalhadores; 

c) Encerramento por período superior a 15 dias consecutivos entre 1 de Maio e 31 de 

Outubro, quando a natureza da actividade assim o exigir; 

d) Encerramento durante as férias escolares do Natal, não podendo, todavia, exceder 

cinco dias úteis consecutivos. 

 
Artigo 245º - Violação do direito a férias 

 
O artigo prevê que o período para gozo de férias em falta, originadas por comportamento culposo 

do empregador que obste a tal gozo, seja alargado de 30 de Março para 30 de Abril do ano 

seguinte.  

 

Estando perante uma violação do direito a férias do trabalhador originada por um comportamento 
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culposo do empregador, parece-nos carecer de sentido esta alteração, a qual apenas terá como 

efeito que o trabalhador a quem foi ilicitamente retirado tal direito fundamental possa ser obrigado 

a protelar ainda mais o seu gozo. Deve ser mantido o prazo actual de 30 de Março.   

 

 

21. FALTAS  
 

Artigo 251º - Falta para assistência a membro do agregado familiar 
 

O artigo alarga o direito ao trabalhador a faltar para assistência a pais ainda que não estejam 

inseridos no agregado familiar. È uma proposta que, no actual contexto sócio-familiar, se nos 

afigura manifestamente positiva.  

 

Artigo 256º - Substituição da perda de retribuição por motivo de falta 
 
A perda de retribuição por motivo de faltas passa a poder ser substituída também por prestação 

de trabalho em acréscimo ao período normal, dentro dos limites previstos no artigo 203,º quando 

o instrumento de regulamentação colectiva de trabalho o permita. 

 

É criada assim uma nova forma de compensação do absentismo não remunerado, obedecendo a 

sua existência à regulação e aos limites da adaptabilidade por negociação colectiva (artº 203º), o 

que nos parece adequado.  

 

Na medida em que passa a existir esta nova forma de compensação, parece-nos que deverá ser 

estabelecido ainda expressamente que da mesma não apenas não resultará redução do subsídio 

de férias como ainda que não dará azo a redução da majoração das férias.  

 
Propomos:   

Artigo 256.º - Substituição da perda de retribuição por motivo de falta 

(…) 

3 – As faltas substituídas nos termos da alínea b) do número anterior não relevam para 

efeitos da aplicação do nº 3 do artigo 237.º.  

22. RETRIBUIÇÃO 
 

Artigo 273º - Prestações incluídas na retribuição mínima mensal garantida 
 
A proposta de lei passa a explicitar apenas os montantes que estão incluídos na retribuição 

mínima mensal garantida, não esclarecendo, como a lei actual, os que dela estão excluídos.  
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Na medida em que estamos perante uma matéria em que estão em causa os trabalhadores com 

rendimentos mais baixos e em que as alterações poderão vir a ter um efeito indesejado, parece-

nos que se deverá manter a actual redacção.  

 

No entanto, não podemos deixar de alertar para uma situação que hoje se verifica, pela qual as 

diuturnidades são incluídas para efeitos de cálculo da retribuição mínima mensal garantida.  

 

Nesse contexto, um trabalhador com maior antiguidade, e porque se somam as diuturnidades, 

pode auferir efectivamente menos de retribuição-base do que o montante estabelecido na 

retribuição mínima mensal garantida.  

 

Face ao exposto, propomos:  

Artigo 273.º - Prestações incluídas na retribuição mínima mensal garantida 

 

1 – O montante da retribuição mínima mensal garantida não inclui diuturnidades, 

subsídios, prémios, gratificações ou outras prestações de atribuição acidental ou por 

períodos superiores a um mês, com excepção de:  

 

(…) 

 

Artigo 275º - Forma de cumprimento  
 

A redacção proposta retira a necessidade de acordo do trabalhador para que a sua retribuição 

possa, em parte, ser paga em espécie.  

 

Tal alteração é inaceitável, não devendo ficar na discricionariedade do empregador a forma de 

cumprimento da retribuição, a qual pode ter efeitos gravosos para o trabalhador, e que por este 

devem poder ser ponderados, bem como para o seu agregado familiar.  

 
Propomos:  

 

Artigo 275.º - Forma de cumprimento 

 

1 - A retribuição é satisfeita em dinheiro ou, estando acordado, em prestações não 

pecuniárias, nos termos do artigo 258.º. 

(…) 
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23. SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  
  
A proposta de lei visa estabelecer o conjunto de normas fundamentais sobre segurança, higiene e 

saúde no trabalho, acidentes de trabalho e doenças profissionais que constituem o núcleo 

essencial de princípios a permanecer no Código do Trabalho.  

 
Merecendo a nossa concordância a abordagem sistematizadora, parece-nos porém essencial que 

constem algumas normas que esclarecem e complementam as constantes do texto legislativo 

proposto.  
 

 
Artigo 280º - Princípios gerais em matéria de segurança e saúde no trabalho 

 
O nº 2 do artº 280º da proposta refere-se a “princípios essenciais de prevenção”, expressão que 

não encontra paralelo na legislação nacional ou comunitária.  

 

Nesse sentido, parece-nos adequado que a mesma seja substituída por “princípios gerais de 

prevenção”, expressão que resulta inclusivamente da Directiva-Quadro sobre Segurança, Higiene 

e Saúde no Trabalho, os quais deverão ser especificados em diploma próprio e 
contemplando nomeadamente os princípios de prevenção previstos nos actuais artºs 272º 
e 273º.  
 

Artº 282º - Acidentes de trabalho e doenças profissionais 
 
O artº 282 estabelece como indemnizáveis apenas as doenças profissionais constantes da lista 

organizada e publicada em Diário da República.  

 

O artigo deve contemplar ainda como indemnizáveis as lesões corporais, perturbações funcionais 

e doenças relativamente às quais se constata, não obstante não contarem da lista de doenças 

profissionais, existir um nexo de causalidade com a actividade exercida (actual 310º, 2 CT).  

 

Mais, parece-nos fundamental que conste ainda o princípio geral sobre o direito à indemnização, 

que especifica as prestações em espécie e dinheiro abrangidas (actual artº 296º CT). 

 
Nesse sentido, propomos: 

Artigo 282º - Acidentes de trabalho e doenças profissionais 

 

(…)  

3 – A  lesão corporal, perturbação funcional ou a doença não incluída na lista a que se 
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refere o número anterior, são indemnizáveis desde que se prove serem consequência, 

necessária e directa, da actividade exercida e não representem normal desgaste do 

organismo.  

 

4  -  Actual 3  

 

 (…)  

 

Artigo novo - Princípio geral em matéria de indemnização 

 

1-  O direito à indemnização compreende as seguintes prestações: 

 

a) Em espécie: prestações de natureza médica, cirúrgica, farmacêutica, hospitalar e 

quaisquer outras, seja qual for a sua forma, desde que necessárias e adequadas ao 

restabelecimento do estado de saúde e da capacidade de trabalho ou de ganho do 

sinistrado e à sua recuperação para a vida activa; 

b) Em dinheiro: indemnização por incapacidade temporária absoluta ou parcial para o 

trabalho; indemnização em capital ou pensão vitalícia correspondente à redução na 

capacidade de trabalho ou de ganho, em caso de incapacidade permanente; 

indemnizações devidas aos familiares do sinistrado; subsídio por situações de elevada 

incapacidade permanente; subsídio para readaptação de habitação; subsídio por morte e 

despesas de funeral. 

 

2 - As prestações mencionadas no número anterior são objecto de regulamentação em 

legislação especial, da qual podem constar limitações percentuais ao valor das 

indemnizações. 

 

 

24. TRANSMISSÃO DE EMPRESA OU ESTABELECIMENTO 
 

Artigo 284º - Efeitos de transmissão de empresa ou estabelecimento 
 

O artigo contém um lapso de numeração, na medida em inexiste o número 5. Deverá ser 
corrigido em conformidade.  

 

Artigo 286º - Representação dos trabalhadores após a transmissão  
 

O artigo contém um lapso no seu número 4, na medida em que a remissão efectuada deve ser 
feita não para os números 2 a 4 mas 3 a 5 do artigo 408º, salvaguardando-se assim a especial 

protecção que os representantes dos trabalhadores mantêm nos casos de transmissão e que 
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resulta do facto da acção de apreciação da licitude do seu despedimento t e r  natureza urgente. 

 

 

25. LICENÇA SEM RETRIBUIÇÃO  
 

Artigo 316º - Concessão e efeitos da licença sem retribuição 
 

A alínea e) do nº 3 do artigo em análise prevê a possibilidade de recusa de concessão por parte 

do empregador nas situações previstas no artº 112º, o qual se refere à duração do período 

experimental.   

 

Parece-nos assim haver um lapso na referida remissão, a qual deverá ser corrigida no sentido de 

contemplar sim a possibilidade de recusa de concessão de licença nos casos de trabalhadores 

qualificados ou que exercem cargos de direcção ou chefia.   

 

26. CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO  
 
A) PROCESSO DISCIPLINAR 
 

Artigo 339º - Modalidades de cessação do contrato de trabalho 
 

O elenco das modalidades da cessação do contrato de trabalho é redefinido, conciliando esta 

elencagem com as designações adoptadas no texto legislativo. A alteração merece a nossa 

concordância.  

 
Artigo 352.º - Nota de culpa 

Artigo 353.º - Suspensão preventiva de trabalhador 
Artigo 354.º - Resposta à nota de culpa 

Artigo 355.º - Instrução 
Artigo 356.º - Decisão de despedimento por facto imputável ao trabalhador 

 

A proposta de lei prevê a alteração aos procedimentos no caso dos despedimentos individuais 

com justa causa (por facto imputável ao trabalhador).  

 

A UGT sempre entendeu que os elementos essenciais do processo disciplinar se deveriam 

manter, nomeadamente aqueles que permitem ao trabalhador uma defesa e uma resposta 

adequadas.  

A proposta agora apresentada mantém a exigência de nota de culpa escrita, acompanhada de 

comunicação por parte do empregador ao trabalhador da intenção de proceder ao despedimento, 



 37

o direito do trabalhador consultar o processo, o direito de responder à nota de culpa e a 

obrigatoriedade de a decisão final de despedimento constar de documento escrito e ser 

fundamentada, as quais, a não serem cumpridas, determinarão que o despedimento é 

automaticamente ilícito. 

Nesse contexto, é suprimido no processo disciplinar o carácter obrigatório da instrução, cabendo 

agora ao empregador decidir da realização ou não das diligências probatórias requeridas pelo 

trabalhador.  

De tal supressão não resulta o desaparecimento da possibilidade da comissão de trabalhadores 

emitir parecer sobre o despedimento, sendo de salientar como manifestamente positivo o reforço 

do papel sindical no processo disciplinar ao abrir a possibilidade desse parecer poder também ser 

feito pelo sindicato quando o trabalhador filiado assim o desejar e, em conformidade, também a 

decisão final do empregador dever ser comunicada não somente ao trabalhador ou à comissão de 

trabalhadores mas também à associação sindical respectiva.  

Mais, a decisão do empregador, mesmo daquele que opta por não realizar as diligências pedidas, 

passa a ter de dar resposta escrita aos pareceres dos representantes dos trabalhadores.  

 

A proposta de lei prevê assim uma simplificação processual na fase disciplinar, cuja excessiva 

morosidade prejudica não apenas o empregador mas também o trabalhador, para quem a 

manutenção de uma situação de incerteza é muitas vezes insustentável. Mais, esta fase está 

sempre sujeita a uma grande discricionariedade do empregador, acusador e julgador ao mesmo 

tempo. 

Nesse contexto, e porque esta simplificação processual no âmbito do procedimento disciplinar é 

acompanhada pelo reforço das garantias do trabalhador na fase judicial, a alteração merece a 

nossa concordância.   

 

Por fim, não podemos deixar de assinalar como manifestamente positivo o reforço da protecção 

dos dirigentes sindicais, mediante o agravamento da sanção por violação de regras de 

procedimento.  

 

No entanto, e a fim de não minorar o efeito que se pretende lograr com tal alteração, e atendendo 

à especial protecção que deve merecer a actividade sindical, parece-nos que a dispensa de 
coima, prevista no artº 556º da proposta de lei, não deverá abranger as disposições que 
prevêem o agravamento das sanções agora introduzido. 
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Artigo 357º - Procedimento em caso de microempresa 
 

A UGT assinala como positivo que, na sequência da simplificação do procedimento disciplinar, as 

microempresas passem a estar obrigadas a respeitar o direito à resposta à nota de culpa, assim 

como a respeitar um prazo máximo para proferir decisão.  

 

O mesmo ocorre aliás nos casos de morte do empregador, extinção e encerramento da empresa 

e insolvência, em que passam a estar obrigadas aos procedimentos aplicáveis ao despedimento 

colectivo, o que nos parece adequado. 

 

 

B) DESPEDIMENTO COLECTIVO  
 

Artigo 360º - Informações e negociação em caso de despedimento colectivo 
Artigo 362º - Decisão de despedimento colectivo 

 
A UGT regista as reduções dos prazos para início da fase de informações e negociação para 5 

dias e para comunicação da decisão de despedimento para 15 dias, permitindo uma mais rápida 

intervenção das estruturas representativas e um mais célere conhecimento dos fundamentos da 

decisão proferida.  

 
A proposta de lei introduz ainda uma diferenciação dos prazos mínimos de aviso prévio de 

despedimento colectivo em função da antiguidade do trabalhador, o que nos parece adequado.  

 

Mais, parece-nos adequado que o prazo de cessação de contrato previsto no número 3 seja 

ajustado em função da diferenciação do aviso prévio agora estabelecida.  

 

No entanto, e conforme resulta do Acordo tripartido, deverá ser aqui introduzida a excepção pela 

qual, no caso do despedimento abranger cônjuges, se aplicar o escalão imediatamente superior.  

 
Propomos:  

Artigo 362.º - Decisão de despedimento colectivo 

1 – (…) 

 

2 – No caso do despedimento abranger cônjuges ou trabalhadores que residam 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 

ao cônjuge com maior antiguidade. 
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3 – Actual nº 2.  

 

4 – Não sendo observado o prazo mínimo de aviso prévio, o contrato cessa decorrido tal 

prazo, contado a partir da comunicação de despedimento, devendo o empregador pagar 

a retribuição correspondente a esse período.  

 

5 – Actual nº 4. 

 

6 – Actual nº 5. 

 

O acima disposto deverá ser igualmente aplicado ao despedimento por extinção do posto de 

trabalho (artº 370º) e ao despedimento por inadaptação (artº 377º), em que tal diferenciação é 

também introduzida.  

 

Artigo 365º - Compensação por despedimento colectivo 
 

A aceitação da compensação por parte do trabalhador frequentemente resulta da situação de 

necessidade em que aquele e o seu agregado se encontram no decurso do processo de 

despedimento, não se traduzindo de facto numa qualquer manifestação tácita de vontade de 

aceitação do despedimento. 
 

Nesse contexto, a UGT considera assumir particular relevância a supressão da norma pela qual 

se presume hoje que o recebimento da compensação corresponde a uma aceitação do 

despedimento, a qual abrange igualmente o despedimento por extinção.   

 
 
C) DESPEDIMENTO POR EXTINÇÃO DO POSTO DE TRABALHO 
 

Artigo 366º - Noção de despedimento por extinção de posto de trabalho 
 
A proposta define como 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. 

 

Mais, remete para o regime do despedimento colectivo apenas no que respeita à elucidação do 

que são esses motivos, não resultando claro que a ponderação desses motivos tem de ser feita 

especificamente em função da empresa. A norma deve ser clarificada nesse sentido, retomando 

uma redacção mais próxima à do artº 402º do Código do Trabalho.   
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Artigo 366.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 – (…)  

 
 
D) DESPEDIMENTO POR INADAPTAÇÃO  
 

Artigo 379º - Manutenção do nível de emprego 
 

A UGT manifesta a sua concordância com a introdução da disposição que prevê que, no caso de 

incumprimento da manutenção do nível de emprego nos 90 dias seguintes ao despedimento por 

inadaptação, o empregador seja ainda notificado pela ACT para que o reponha no prazo de 30 

dias, sendo o incumprimento de tal notificação punível em dobro.  

 
 
E) ILICITUDE DO DESPEDIMENTO  
 
 Artigo 380º - Fundamentos gerais de ilicitude de despedimento  
 
O artigo em análise introduz expressamente como fundamento de ilicitude do despedimento de 

trabalhadora grávida, puérpera ou lactante a ausência de parecer prévio da CITE.  

 

Sendo uma alteração formal, a mesma não deixa de conferir maior coerência ao texto legislativo, 

pelo que merece a nossa concordância. 

 
Artigo 381º - Ilicitude de despedimento por facto imputável ao trabalhador 

As alterações introduzidas são coerentes com as alterações do procedimento do despedimento 

por facto imputável ao trabalhador.  

Nesse sentido, as meras irregularidades formais passam a não constituir fundamento de ilicitude 

do despedimento mas o despedimento será ilícito se não se cumprirem as formalidades centrais.  

A UGT manifesta a sua concordância com a alteração proposta.  
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Artigo 386º - Apreciação judicial da licitude de despedimento 

 
A UGT manifesta a sua concordância com as alterações introduzidas, assinalando como 

manifestamente positivo que, na sequência da simplificação operada nos procedimentos 

disciplinares, as garantias do trabalhador sejam asseguradas pela apreciação, em todos os casos, 

dos fundamentos invocados para o despedimento.  

A UGT não pode deixar de salientar que considera fundamental que estas alterações sejam 

complementadas com uma célere intervenção legislativa em sede de revisão do Código do 
Processo do Trabalho, de que depende a sua entrada em vigor.  
 

Artigo 387º - Efeitos da ilicitude de despedimento 
 

O artigo estabelece a diferenciação dos efeitos das irregularidades formais do processo disciplinar 

em função do seu carácter essencial ou não, articulando-os assim com as normas relativas à 

simplificação processual. A alteração merece a concordância da UGT.  

 

Artigo 389º - Indemnização em substituição de reintegração a pedido do trabalhador 
 

A proposta de lei corrige uma incoerência da lei actual, passando a prever que o trabalhador pode 

optar pela reintegração até à sentença e, nessa mesma linha, o trabalhador passa a poder optar 

pela indemnização em substituição da reintegração até ao termo da discussão em audiência final 

de julgamento. A proposta merece a concordância da UGT.  

 
 
F) CESSAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO TRABALHADOR 
 

Artigo 394º - Indemnização devida ao trabalhador 
 

A proposta de redacção apresentada soluciona um problema interpretativo que resulta da lei 

actual, pelo qual se determina que o trabalhador tem direito a ser ressarcido por todos os danos 

patrimoniais e não patrimoniais sofridos para, em seguida, limitar aparentemente o montante de 

tal indemnização. 

 

Atendendo à natureza gravosa das situações em apreço, em que o trabalhador resolve o seu 

contrato de trabalho com base na existência de justa causa, parece-nos que consagrar a 
indemnização de todos os danos sofridos se reveste de um carácter essencial e da mais 
elementar justiça. 
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Artigo 401º - Abandono do trabalho 
 
O artigo clarifica as situações de ausência do trabalhador, de modo a que se torne efectiva a 

presunção de abandono do trabalho, passando a obrigar à repetição da comunicação de 

ausências, em termo semelhantes ao que ocorre para as faltas.  

 

Na medida em que reforça a segurança jurídica e torna operacional a presunção de abandono 

sem que seja retirada a possibilidade de prova em contrário pelo trabalhador, a alteração afigura-                      

-se-nos positiva.   

 
DIREITO COLECTIVO 

 
27. ORGANIZAÇÃO SINDICAL  
 
A) DELEGADOS SINDICAIS E COMISSÕES SINDICAIS 
 

Artigo 440º - Conceitos no âmbito do direito de associação 
 

A limitação do número de delegados sindicais que resulta do agora artº 461º da proposta de lei, e 

já existente na legislação em vigor, tem resultado na impossibilidade, em inúmeros casos, da 

constituição de comissões sindicais com um mínimo de 5 trabalhadores e, consequentemente, de 

comissões intersindicais, nos termos previstos no artº 440º, nº 1 da proposta de lei.  

 

Nesse sentido, propomos que a exigência do número de delegados sindicais para a constituição 

das comissões intersindicais seja estabelecida em 3 delegados quando de sindicatos filiados 

numa mesma confederação.  

 

Artigo 440.º - Conceitos no âmbito do direito de associação 

 

1 - No âmbito das associações sindicais, entende-se por: 

 

(…) 

h) Comissão intersindical, a organização, a nível de uma empresa, dos delegados 

das comissões sindicais que abranja no mínimo três delegados sindicais dos 
sindicatos representados numa confederação ou de todas as comissões sindicais 

nela existentes. 

(…) 
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B) CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES  
 

Artigo 445º - Constituição, registo e aquisição de personalidade 
 

A UGT manifesta a sua concordância com a redacção proposta no sentido de, caso a constituição 

ou os estatutos da associação sejam desconformes com a lei, o magistrado do Ministério Público 

promover a declaração judicial de extinção da associação ou, no caso de norma de estatutos, a 

sua nulidade, se a matéria for regulada por lei imperativa ou se a regulamentação da mesma não 

for essencial ao funcionamento da associação. 

 
No entanto, o artigo necessita de clarificação, na medida em que, estabelecendo o prazo de 180 

dias após notificação pelos serviços do Ministério do Trabalho para rectificação dos estatutos das 

associações, no caso da apreciação de legalidade concluir pela existência de desconformidades 

com a lei, é porém omisso quanto ao prazo dentro do qual tal notificação deverá ocorrer.  

 

Nesse sentido, parece-nos que tal prazo não poderá nunca ser superior aos 30 dias estabelecidos 

para publicação, pelo que propomos: 
 

Artigo 445.º - Constituição, registo e aquisição de personalidade 

(…) 

5 – Caso os estatutos contenham disposições contrárias à lei, o serviço competente, no 
prazo máximo de 30 dias a contar da sua recepção, notifica a associação para que esta 

altere as mesmas, no prazo de 180 dias. 

(…) 

 
Artigo 447º - Alteração de estatutos 

 
A UGT defende que, se os estatutos em vigor de uma associação estiverem conformes com a lei 

e se sujeitarem a registo alterações aos mesmos que sejam desconformes, tal não deverá 

acarretar a extinção da associação.  

 

Assim, deve ser previsto que, nos casos em que tal ocorra, a decisão do Ministério Público deverá 

ser no sentido de se manterem em vigor os estatutos anteriores às alterações, repondo dessa 

forma a legalidade.  

 

Partindo-se do princípio que, uma vez sanadas as ilegalidades em virtude do previsto no regime 

transitório, o regime de alteração de estatutos se aplicará definitivamente apenas a estatutos que, 

antes das alterações, estavam conformes com a lei, deverá ser assim alterado em conformidade o 

artº 447º. 
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Em virtude de tais alterações, deverá assim ser ainda alterado o regime transitório de forma a 

prever expressamente a aplicação do regime do artº 445º às alterações a todos os estatutos 

ainda desconformes com a lei.    

 

Por uma questão de coerência formal, o artigo 447º deverá ainda passar a ser o artº 449º, 

prevendo-se assim a alteração aos estatutos após a regulação do conteúdo dos mesmos.  

 
Propomos assim as seguintes alterações:  

Artigo 449.º - Alteração de estatutos (actual 447º da proposta de lei) 

 

1 -  (…) 

 
2 - Caso as  alterações aos estatutos da  associação  sejam  desconformes  com  a  lei, 

o magistrado do Ministério Público promove, no prazo de 15 dias a contar da 

recepção, a nulidade das mesmas e a manutenção em vigor dos estatutos vigentes 
à data do pedido de registo. 

 
3  –  Na  situação  referida  no  número  anterior,  o  serviço  competente  do  
Ministério responsável pela área laboral segue o procedimento previsto  no  n.º  9  

do  artigo  445.º  e promove a publicação imediata de aviso no Boletim do Trabalho e 
Emprego. 
 

4 – Actual nº 2. 

 
Artigo 448º - Conteúdo dos estatutos 

 
A redacção do nº 3 do artigo em análise deverá ser clarificada no sentido de esclarecer que a 

possibilidade de confusão com outra associação apenas se reporta à denominação e não ao 

âmbito de actuação, o qual se pode naturalmente sobrepor.  

 

Por outro lado, existindo um Congresso é este que tem os poderes da Assembleia-Geral, não se 

podendo confundir como Conselho Geral caso também exista. É importante clarificar, até porque 

vem sendo exigida a publicitação em jornal do Conselho Geral mesmo nos casos em que existe 

Congresso, o que é totalmente inaceitável.  

 

Propomos:  
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Artigo 447.º - Conteúdo dos estatutos (anterior 448º) 

 

(…)  

5 -  A  denominação  não pode confundir-se com a de outra associação existente 

e deve  identificar  o  âmbito  subjectivo,  objectivo  e  geográfico  da 
associação. 

6 – No caso de os estatutos preverem a existência de uma assembleia de 

representantes de associados, nomeadamente um congresso ou, quando este não 

exista, um conselho geral, esta exerce os direitos previstos na lei para a assembleia 

geral. 

(…)  

 
Artigo 449º - Princípios da organização e da gestão democráticas 

 
No respeito pelos princípios em apreço, deverão ser expressamente consagradas na lei 

alterações que contemplem uma maior flexibilidade no funcionamento das associações, bem 

como adaptações às diferentes formas de organização, o que hoje não se verifica.  

 

Nesse sentido, a UGT considera importante:  

 

 - Prever que a comissão de fiscalização eleitoral possa, além dos membros já 

actualmente previstos, ser ainda composta por membros eleitos para o efeito; 

 

 - Introduzir a possibilidade de limitação estatutária do número de mandatos;  

 

- Prever expressamente que os órgãos cessantes possam propor os novos órgãos;  

 

 - Adaptar e agilizar as normas existentes, nomeadamente quanto à convocação de 

assembleias-gerais (englobando congressos e assembleias de representantes (conforme resulta 

do artº 448º, nº 4), às associações que revistam a forma de confederação, união ou federação de 

forma a permitir a sua real aplicação sem ferir a exigência de um mínimo de representatividade.  

 

A alínea b) do nº 1 impede a existência de um Secretário-Geral ou Presidente como Órgão, na 

medida em que os impede de integrar a Direcção, que também é um órgão eleito.  

 

Neste sentido, é de clarificar que:  

 

 - Não está impedida a existência de membros inerentes;  

  

 - O número de membros inerentes nunca pode ser superior a 1/3 dos membros eleitos.  
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Também se vem verificando que se impede que o Secretário-Geral não pode participar no 

Conselho Geral. No limite, tal significará que também não pode participar no Congresso.  

 

Por isso se propõe um novo número 5 que permita clarificar tais situações.  

 

Do mesmo modo há que clarificar melhor as especificidades das convocatórias dos Órgãos das 

Confederações, Federações e Uniões face aos Sindicatos. 

 

Propomos:  
 

Artigo 448.º - Princípios da organização e da gestão democráticas (anterior 449º)  

 

1 - No respeito pelos princípios da organização e da gestão democráticas, as 

associações sindicais e as associações de empregadores devem reger-se, 

nomeadamente, em obediência às seguintes regras: 

 

(…) 

b) Nenhum associado pode ser eleito para mais de um órgãos electivo, salvo o 

Congresso ou, caso o substitua, o Conselho Geral;    

c) São asseguradas iguais oportunidades a todas as listas concorrentes a eleições 

para os corpos sociais, devendo o processo eleitoral ser fiscalizado por uma 

comissão eleitoral composta pelo presidente da mesa da assembleia geral, pelos 

membros eleitos nos termos dos estatutos e por representantes de cada uma das 

listas concorrentes; 

 

(…)  

 

e)  O mandato dos membros da direcção não pode ter duração superior a quatro 

anos, sendo permitida a reeleição para mandatos sucessivos, salvo se constar dos 

estatutos a limitação de mandatos; 

 

(…) 

 

h) A assembleia geral deve ser convocada com indicação de data, hora, local e 

ordem de trabalhos,   devendo   a   convocatória   ser   publicitada   pelo   menos   

mediante publicação com antecedência mínima de três dias num jornal da localidade 

da sede da  associação  ou,  não  o  havendo,  num  dos  jornais  aí  mais  lidos,  ou  
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mediante comunicação por escrito ou por via electrónica a todos os associados, com 

a mesma antecedência; 

 

i) A  convocação  da  assembleia  geral  compete  ao  presidente  da  mesa,  por  sua 

iniciativa ou a pedido, quer da direcção, quer de 10% ou 200 dos associados, para 

associações com até 4000 membros ou 5% dos associados para as restantes 
associações, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

 

2 – O disposto na alínea c) do número anterior não prejudica a possibilidade de os 
órgãos cessantes proporem novos órgãos.  

  

3- A convocação por escrito prevista na alínea h) presume-se feita com a necessária 
antecedência sempre que for remetida com um mínimo de 5 dias de antecedência 
relativamente à data da assembleia geral.  

 

4 - A convocação da assembleia geral ou do Congresso de confederação, 
união ou federação  compete  ao  presidente  da  mesa,  por  sua iniciativa ou a 

pedido, quer da direcção, quer de 20% dos seus associados que representem, no 
mínimo, 20% dos trabalhadores ou empregadores neles filiados. 

 

5 – É permitida a participação em mais de um órgão de membros por 

inerência previstos nos estatutos, não podendo o número destes ultrapassar 

um terço do total dos membros. 

 

6 – Não é possível participar simultaneamente nos órgãos executivos e nas 

estruturas de representantes, salvo sem direito de voto e nos termos 

previstos nos estatutos, sem prejuízo do disposto na alínea b) do número 1. 

   

7- Anterior nº 2. 

  

Artigo 452º - Publicitação dos membros da direcção 
 
O prazo de 10 dias actualmente previsto para a remessa da cópia da acta da assembleia que 

elegeu os membros da direcção ao Ministério do Trabalho (artº 452º) é manifestamente 

insuficiente para proceder às diligências necessárias, nomeadamente a recolha da identidade dos 

referidos membros.  

 

Nesse sentido, e a fim de tornar a norma exequível, propomos o alargamento do prazo para 60 

dias.  
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Artigo 453º - Averbamento ao registo 
 
A UGT concorda com a proposta apresentada no sentido de se proceder à actualização das 

sedes nos registos das associações. 

 

No entanto, e sendo a indicação da sede um requisito que resulta já do conteúdo dos estatutos 

(artº 448º, nº 1 a)), afigura-se-nos pertinente que o artº 453º se aplique somente aos casos de 

alteração de sede que não tenham sido objecto de alteração estatutária, pelo que propomos:  

Artigo 453.º - Averbamento ao registo 

 

A associação sindical ou associação de empregadores deve indicar a actualização ao 

endereço da sede, quando a mesma não conste de alteração aos estatutos, ao 

serviço competente do ministério responsável pela área laboral, o qual procede ao seu 

averbamento no respectivo registo. 

 
 
C) QUOTIZAÇÃO SINDICAL  
 

Artigo 456º - Cobrança de quotas sindicais 
 
Da redacção agora proposta para o artigo 456º resulta que a cobrança de quotas sindicais (nº 1 e 

nº 8 do artº 456º) passa a depender de acordo do empregador, quando hoje apenas depende do 

pedido expresso do trabalhador (alínea b) do nº 3 e nº 5 do artº 494º do Código do Trabalho).   

 

A UGT considera que tal alteração é totalmente inaceitável.  
 

Propomos:   

Artigo 456.º - Cobrança de quotas sindicais 

 

1 - O empregador deve proceder à cobrança e entrega de quotas sindicais quando o 

instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável o preveja e o trabalhador o 

autorize, ou mediante pedido expresso do trabalhador dirigido ao empregador. 

 

2 – O trabalhador deve formular por escrito e assinar a declaração de autorização ou o 
pedido referidos no número anterior e nelas indicar o valor da quota sindical ou 

percentagem do salário a deduzir e a associação sindical à qual  o mesmo 

deve ser entregue.  
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3 – Actual 2 

 

4- A responsabilidade pelas despesas necessárias à entrega da quota sindical pode ser 

definida por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou acordo entre 

empregador e trabalhador ou sindicato. 

 

5  –  O  trabalhador  pode  fazer  cessar  a  cobrança  e  entrega  de  quota  sindical  

pelo empregador mediante declaração escrita e assinada que lhe dirija neste sentido. 

 

6 - O trabalhador deve enviar cópias das declarações ou  ped ido  previstos nos 

números anteriores à associação sindical respectiva. 

 

7 - A declaração de autorização da cobrança ou o pedido do trabalhador com vista à 

entrega de quota sindical e a declaração do trabalhador sobre  a  cessação  deste  

procedimento  produzem  efeitos  a  partir  do  mês seguinte ao da sua entrega ao 

empregador. 

 

8 – Actual 9 

 

 

D) ACTIVIDADE SINDICAL NA EMPRESA  
 

Artigo 460º - Eleição, destituição ou cessação de funções de delegado sindical 
 
A UGT, no respeito pelos princípios de organização democrática, entende ser necessária a 

introdução de uma limitação à duração dos mandatos dos delegados sindicais, hoje inexistente na 

lei, passando aplicar-se-lhes o máximo de 4 anos consagrado para as eleições sindicais.  

 

Por outro lado, é hoje prática consolidada de muitos Sindicatos a designação de delegados 

sindicais pela direcção sindical, quando se verifique a impossibilidade de convocação da 

assembleia de sindicalizados para a eleição.  

 

Artigo 460.º - Eleição, destituição ou cessação de funções de delegado sindical 

 

1 -  (…) 

 

2 - Verificada a impossibilidade de convocação da assembleia de sindicalizados na 
empresa, o delegado sindical pode ser designado pela direcção sindical.  
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3 - O mandato do delegado sindical não pode ter duração superior a quatro anos. 
 

4 -  Actual 2.  

 

5 – Actual 3  

 

6 – Actual 4.  

 

(…) 

 

 

E) SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MEMBRO DA DIRECÇÃO DE 
ASSOCIAÇÃO SINDICAL  
 

Artigo 466º - Crédito de horas e faltas de membro de direcção 
 
A UGT considera essencial que a regra introduzida em 2003 pela qual se prevê a suspensão do 

contrato de trabalho quando as faltas para exercício de actividade sindical ultrapassem os 30 

dias, que se traduziu em forte prejuízo da actividade sindical, possa ser agora reequacionada 

mediante a sua regulação por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.  

 

Apesar da proposta apresentada apontar nesse sentido, não parece salvaguardar situações como 

a do direito a retribuição dos dirigentes que não estão a tempo inteiro, se reguladas por 

convenção colectiva.  

 

Nesse sentido, consideramos dever ser adoptada uma redacção que clarifique e alargue o âmbito 

de aplicação desta disposição.  

 
Propomos: 

Artigo 466.º - Crédito de horas e faltas de membro de direcção 

(…) 

8 - Quando as faltas determinadas pelo exercício da actividade sindical se prolongarem 

efectiva ou previsivelmente para além de um mês, aplica-se o regime da suspensão do 

contrato de trabalho por facto respeitante ao trabalhador, sem prejuízo do disposto em 

instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável que preveja funções 

sindicais a tempo inteiro ou outras situações específicas, relativamente ao direito à 

retribuição de trabalhador. 
(…) 
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28. NEGOCIAÇÃO COLECTIVA  
 
A) PRINCÍPIOS GERAIS  
 

Artigo 474º - Princípio do tratamento mais favorável 
 

O artigo retira à negociação colectiva a possibilidade de estabelecer que as cláusulas de uma 

convenção podem ser afastadas por contrato de trabalho que estabeleça condições menos 

favoráveis para o trabalhador.  

 

Na medida em que tal contribui para uma desejável uniformização da regulação das condições de 

trabalho e garante um reforço da protecção dos trabalhadores, a alteração afigura-se-nos 

importante.   

 

Artigo 477º - Apreciação relativa à igualdade e não discriminação 
 

Atenta a transversalidade e a relevância da matéria da igualdade no contexto da regulação das 

condições de trabalho, a UGT considera manifestamente positiva a realização de apreciação de 

legalidade das disposições das convenções colectivas sobre esta matéria. 

 

Artigo 480º - Concorrência entre instrumentos 
 de regulamentação colectiva de trabalho negociais 

 
A UGT desde sempre defendeu a existência de um sistema integrado de relações de trabalho, 

preconizando uma mais efectiva articulação e complementaridade entre os vários níveis de 

negociação.  

 

Nesse contexto, e por constituir uma reivindicação de longa data, não podemos deixar de 

considerar como extremamente positiva a consagração da possibilidade de afastamento dos 

critérios legais de preferência dos instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho através 

de cláusula negocial que preveja a articulação entre os vários níveis de negociação.  

 
Deve ser prevista a possibilidade de regulação desta matéria em legislação específica.  
 
 
B) CONVENÇÃO COLECTIVA  
 

Artigo 485º - Resposta à proposta 
 

A UGT concorda com a proposta apresentada no sentido da entidade destinatária se poder 
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recusar a negociar durante um período mínimo de vigência da convenção, na medida em que esta 

alteração se articula com a supressão da regra da vigência mínima para efeitos de denúncia, 

garantindo um equilíbrio entre a vontade negocial das partes, que se sobrepõe assim a um prazo 

legalmente fixado, e a necessidade de assegurar um mínimo de estabilidade ao texto 

convencional.  

 

Artigo 486º - Prioridade em matéria negocial 
 

O número do artigo é referido por lapso como sendo o 485º, devendo ser corrigido.  

 
 
C) CELEBRAÇÃO E CONTEÚDO  
 

Artigo 489º - Representantes de entidades celebrantes 
 

A UGT aceita o princípio proposto no nº 3 pelo qual se pode operar a delegação de poderes 

negociais por parte dos sindicatos em outras estruturas representativas dos trabalhadores, na 

medida em que a mesma apenas pode operar em empresas de grandes dimensões (500 ou mais 

trabalhadores), assegurando assim condições mínimas para garantir que a negociação a efectuar 

é realizada efectivamente no interesse dos trabalhadores representados e independentemente de 

pressões do empregador.  

 

Como é evidente, a delegação conferida refere-se aos poderes negociais da associação que 

delega, ou seja, relativa aos respectivos sindicalizados, matéria que interessa clarificar, pelo que 
se propõe:  

 

Artº 489º - Representantes de entidades celebrantes 

 

(…)  

3 – A associação sindical pode conferir a outras estruturas de representação 

colectiva dos trabalhadores poderes para, relativamente aos seus 
sindicalizados, contratar com empresa com, pelo menos, 500 trabalhadores.   

  (…) 

 

Artigo 490º - Conteúdo de convenção colectiva 
 

A UGT manifesta a sua concordância com as alterações introduzidas.  
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Com efeito, e não obstante a lei determinar os efeitos decorrentes da convenção em caso de 

caducidade, parece-nos que deverá ser privilegiada a fixação desses efeitos pelas partes, pelo 

que a menção expressa a tal regulação nos parece adequada. 

 

Não podemos deixar de salientar que se nos afigura manifestamente positiva a introdução da 

possibilidade das convenções colectivas poderem prever o pagamento de um montante a título de 

comparticipação nos encargos da negociação por parte dos trabalhadores não sindicalizados que 

beneficiem dos resultados dessa mesma negociação. Tal introduz um critério de justiça e 

equilíbrio relativamente aos trabalhadores que suportam esses custos pelas suas quotizações.  

 

 

D) DEPÓSITO DE CONVENÇÃO COLECTIVA 
 

Artigo 492º - Procedimento do depósito de convenção colectiva 
Artigo 493º - Alteração de convenção antes da decisão sobre o depósito 

 
A UGT considera essencial que os procedimentos de depósito das convenções sejam objecto de 

uma intervenção legislativa que torne claros os requisitos para que esse mesmo depósito se 

realize, bem como que contribua para a uniformização desses mesmos procedimentos, pondo 

nomeadamente termo a comportamentos discricionários e dilatórios por parte dos serviços do 

Ministério do Trabalho.   

 

Parece-nos não dever constituir um obstáculo ao depósito, como hoje frequentemente se verifica, 

o facto de quem assina não assinar na qualidade de mandatário (ex. um advogado ou membro da 

direcção que assinam como tal). Assim, e desde que a convenção seja celebrada por quem tem 

capacidade para o efeito, a qualidade em que assina não deve relevar para efeitos de depósito.  

 

A fim de evitar desnecessárias repetições dos procedimentos, geradoras de uma injustificada 

morosidade na intervenção dos serviços, parece-nos que deverá ser fixado um prazo máximo 

para apreciação do depósito sempre que ocorram alterações à convenção já entregue.  

 

Propomos:  

Artigo 492.º - Procedimento do depósito de convenção colectiva 

(…) 

4 - O depósito depende de a convenção satisfazer os seguintes requisitos: 

 

a) Ser celebrada por quem tenha capacidade para o efeito, 

independentemente da qualidade em que tenha assinado;  

               (…) 
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Artigo 493.º - Alteração de convenção antes da decisão sobre o depósito 

 

(…)  

3 – Considera-se depositada a convenção com as alterações previstas no número 1 
cujo pedido de depósito não seja decidido no prazo de 15 dias após comunicação 

da alteração.   
 

 

E) ADESÃO INDIVIDUAL ÀS CONVENÇÕES COLECTIVAS 
 

Artigo 495º - Escolha de convenção aplicável 
 

A UGT considera essencial que o mecanismo de adesão individual dos trabalhadores não 

sindicalizados seja clarificado. A alteração merece assim a nossa concordância.  

 

 

F) VIGÊNCIA, SOBREVIGÊNCIA E CADUCIDADE DAS CONVENÇÕES  
 

A UGT sempre defendeu como uma das suas prioridades e condições que da revisão do Código 

do Trabalho resultassem alterações legislativas que constituíssem um reforço claro da negociação 

colectiva e que evitassem vazios negociais.  

 

A proposta de lei espelha na generalidade esta perspectiva, colocando o enfoque na manutenção 

da vigência das convenções em que subsista real vontade negocial das partes. 

  

No entanto, é fundamental que o texto legislativo seja alterado, de forma a garantir que os 

consensos obtidos nesta matéria sejam integralmente respeitados.  

 
Artigo 497º - Vigência e renovação de convenção colectiva 

 

O artigo em apreço estabelece o prazo de vigência das convenções colectivas, esclarecendo que, 

na ausência de fixação desse prazo pelas partes, a sua vigência é de um ano. È uma alteração 

que merece a concordância da UGT. 

 

No entanto, deverá ser ainda expressamente prevista a possibilidade, já hoje existente, das partes 

poderem prever prazos distintos de vigência para cada matéria.  

 

Propomos:  
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Artigo 497.º - Vigência e renovação de convenção colectiva 

(…) 

 

3- A convenção colectiva pode prever diferentes períodos de vigência para cada matéria 

ou grupo homogéneo de cláusulas.  

 

Artigo 498º - Denúncia de convenção colectiva 
 

A UGT sempre entendeu necessário que a lei expressamente estabelecesse que a mera proposta 

de revisão de uma convenção não pode constituir denúncia para efeitos de caducidade, pondo 

assim termo a interpretações e comportamentos abusivos das partes, pelo que a alteração em 

análise nos parece manifestamente positiva.   

 

Artigo 499º - Sobrevigência e caducidade de convenção colectiva 
 

Conforme já referimos, a UGT sempre considerou que, mais importante do que evitar a 

caducidade, seria evitar os vazios negociais.  

 

Assim, sempre entendemos que as soluções legislativas a encontrar deveriam assegurar a 

manutenção em vigor das convenções enquanto se verificassem existir condições objectivas para 

prosseguir a negociação e privilegiar igualmente a vontade negocial das partes, desde que se 

esclarecessem os efeitos decorrentes da caducidade e se garantissem as condições necessárias 

para assegurar a inexistência dos referidos vazios negociais, o que sucede com a proposta de 

criação do mecanismo de arbitragem necessária, que adiante abordaremos.  

 

Nesse quadro, merece a nossa concordância a proposta no sentido do prazo de sobrevigência 

das convenções passar a ser um prazo mínimo de 18 meses, mas cuja duração será tão maior 

quanto mais durar a negociação entre as partes e mais tempo durarem as fases de conciliação e 

mediação ou arbitragem voluntária.  

 

Mais, não podemos deixar de considerar igualmente positivo que se estabeleça a possibilidade 

das partes, durante o período de sobrevigência, acordarem a prorrogação da vigência da 

convenção.  

  

Saudamos ainda naturalmente o reforço dos efeitos que revertem para a esfera individual das 

partes em caso de caducidade das convenções, alargando-os às matérias da protecção social e 

da saúde, alteração por que nos batemos.  
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Artigo 500º - Cessação da vigência de convenção colectiva 
 

O nº 3 deste artigo estabelece que a revogação prejudica os direitos decorrentes da convenção, 

salvo se na mesma forem ressalvados pelas partes.  

 

Tal parece fazer perigar o conjunto de direitos que passam a integrar a esfera do contrato 

individual de trabalho na falta de disposição das partes, o que é inaceitável. 

 

Propomos:  

Artigo 500.º - Cessação da vigência de convenção colectiva 

 (…)  

 

3 - A revogação prejudica os direitos decorrentes da convenção, salvo os que na 

mesma forem expressamente ressalvados pelas partes ou, na sua falta, os previstos 

no número 6 do artigo anterior.   
 

4 – (…) 

 
 
G) ARBITRAGEM OBRIGATÓRIA  
 

Artigo 506º - Admissibilidade de arbitragem obrigatória 
 

O artigo restringe o âmbito da arbitragem obrigatória, estabelecendo agora os requisitos 

admissibilidade quando se esteja perante uma primeira convenção.  

 

È uma alteração que resulta da criação da figura da arbitragem necessária, merecendo por isso a 

nossa concordância.  

 
 
H) ARBITRAGEM NECESSÁRIA 
 

Artigo 509º - Admissibilidade da arbitragem necessária 
Artigo 510º - Determinação da arbitragem necessária 

 

A UGT bateu-se, no contexto da revisão do Código do Trabalho em curso, pela criação da figura 

da arbitragem necessária enquanto mecanismo que penaliza sobretudo a má-fé negocial e evita a 

criação de vazios convencionais para os trabalhadores abrangidos.  
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Nesse contexto, foi consensualizado que a arbitragem deverá ter lugar sempre que se encontrem 

reunidos dois requisitos:  

 

- que uma ou mais convenções tenham caducado há pelo menos 12 meses sem que 

tenha sido celebrada nova convenção;  

- que não exista nenhuma outra convenção em vigor e que se aplique à maioria dos 

trabalhadores do sector ou empresa.  

 

No entanto, tal não é claro no texto da proposta de lei, pelo qual parece existir sim um poder 

discricionário do Ministro do Trabalho para decidir da realização ou não de tal arbitragem mesmo 

que se encontrem reunidos os já mencionados requisitos.  

 

A UGT considera assim inaceitável a manutenção do texto legislativo tal como se encontra.  

 

Propomos:  

Artigo 510.º - Determinação de arbitragem necessária 

 

1 - A arbitragem necessária deve ser determinada por despacho fundamentado do 

ministro responsável pela área laboral, mediante requerimento de qualquer das partes 

nos 12 meses subsequentes ao termo do prazo referido no artigo anterior, sempre que 

se encontrem reunidos os requisitos previstos no artigo anterior. 
 

 (…) 

 
 
I) PORTARIAS DE EXTENSÃO 

 
Artigo 512º - Extensão de convenção colectiva ou decisão arbitral  

Artigo 514º - Competência e procedimento para emissão de portaria de extensão 
 

A UGT considera manifestamente positiva a uniformização dos procedimentos relativos às 

portarias de extensão operada no artº 512º, nomeadamente pela eliminação da restrição que 

impede a extensão quando, na sua área, existam associações sindicais e de empregadores, 

pondo-se assim termo a situações em que a existência de associações, muitas delas sem 

qualquer actividade ou negociação, constituem um injustificado obstáculo a tal procedimento.    

 

A UGT considera ainda positiva a introdução expressa das condições a serem ponderadas para 

que se opere a extensão, apontando claramente no sentido da uniformização da regulação das 

condições de trabalho. 
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No entanto, a proposta de lei é omissa quanto aos prazos em que tal extensão deve poder ser 

realizada, o que tem pontualmente originado situações problemáticas, na medida em que a 

extensão pode inclusivamente ocorrer relativamente a convenções entretanto revistas.  

 

A fixação de tais prazos é aliás tão mais necessária se considerarmos que a proposta de lei 

elimina o prazo mínimo de vigência das convenções.  

 
Propomos:  

Artigo 514.º - Competência e procedimento para emissão de portaria de extensão 

 

1 – (…) 

 

2  -  O  ministro  responsável  pela  área  laboral  manda  publicar  o  projecto  de  portaria  

de extensão no Boletim do Trabalho e Emprego nos 30 dias seguintes à publicação da 

convenção colectiva ou decisão arbitral a que se refere. 

 

3 – (…) 

 

4 – A publicação da portaria de extensão deve ocorrer nos 90 dias seguintes à 

publicação da convenção colectiva ou decisão arbitral a que se refere. 
 

5 – Actual 4.  

 

 
J) CONCILIAÇÃO  
 

Artigo 522º - Procedimento de conciliação 
 

A UGT considera positiva a redução do prazo para início do procedimento de conciliação para 10 

dias, tornando mais célere tal procedimento.  

 

 

L) MEDIAÇÃO 
 

Artigo 525º - Procedimento de mediação 
 

A UGT considera positiva a introdução do prazo máximo de 10 dias após o requerimento para a 

verificação da regularidade do pedido e nomeação de mediador, o que obsta a uma maior 
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morosidade de tais procedimentos.  

 

Artigo 526º - Mediação por outra entidade 
 

A UGT concorda com a possibilidade da mediação ser operada por outra entidade que não os 

serviços do Ministério do Trabalho, designadamente por recurso à lista de árbitros presidentes 

escolhidos pelos parceiros sociais, a pedido das partes, na medida em que nos parece potenciar 

um mais efectivo papel da mediação no processo negocial.    

29. GREVE E LOCK-OUT 
 

Artigo 535º - Obrigação de prestação de serviços durante a greve 
 

O artigo estabelece no seu nº 4, e à semelhança do que ocorre na legislação actual, que os 

trabalhadores afectos à prestação de serviços referidos nos números anteriores mantêm-se, na 

estrita medida necessária a essa prestação, sob a autoridade e direcção do empregador, 

tendo nomeadamente direito a retribuição. 

 

No entanto, o mesmo artigo é omisso no que concerne à equiparação a esses trabalhadores dos 

trabalhadores que prestem durante a greve os serviços necessários à segurança e manutenção 

do equipamento e instalações. 

 

A norma, constante do actual nº 2 do artº 610º do Código do Trabalho deve ser reposta, 

passando a constituir o nº 5 do artigo em análise.  

 
Artigo 536º - Definição de serviços a assegurar durante a greve 

 
A UGT considera que a manutenção da situação actual, em que se verifica a frequente repetição 

de arbitragens de serviços mínimos em que as partes e o objecto são idênticos, é indesejável, 

sendo conveniente estabelecer procedimentos que estabilizem a definição de serviços mínimos, 

garantindo uma maior segurança jurídica.  

 

Nesse contexto, consideramos positiva a alteração proposta no sentido de, sempre que tenha 

havido definição de serviços mínimos em duas greves anteriores substancialmente idênticas, se 

proponha às partes que aceitem essa mesma definição.    

 

Não podemos deixar de referir que esta proposta deve ser complementada com alterações em 

sede regulamentar, tornando obrigatória a publicação das decisões arbitrais e clarificando o 

regime de recurso dessas decisões, essenciais para conferir uma maior transparência e certeza a 

todo o processo arbitral.  
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No entanto, parece-nos que deverá haver lugar a uma alteração legislativa adicional em sede do 

Código do Trabalho para resolver uma questão concreta, a qual tem suscitado dúvidas e decisões 

contraditórias.  

 
Com efeito, e quanto à definição de serviços mínimos para os serviços da administração local, 

assistimos a decisões contraditórias por parte de dois colégios arbitrais, tendo um considerado 

que era competente para definir esses serviços e outro decidido no sentido oposto.  

 

Importa assim clarificar qual o regime que deve ser aplicado nestes casos, parecendo-nos mais 

adequado, no respeito pelo princípio da autonomia local, que a definição de serviços mínimos na 

administração local seja realizada por um colégio arbitral.  

  
Propomos:  

Artigo 536.º - Definição de serviços a assegurar durante a greve 

(…)  

 

4 -  Em caso referido nos números anteriores, na falta de acordo nos três dias 

posteriores ao aviso prévio de greve, os serviços mínimos e os meios necessários para 

os assegurar são definidos: 

 

a) (…)  

 

b) Tratando-se de serviço da administração directa ou indirecta do Estado, de serviço 

da administração local ou empresa do sector empresarial  do  Estado,  por  

tribunal  arbitral,  constituído  nos  termos  de  lei específica sobre arbitragem 

obrigatória 

(…) 

 

 

Artigo 542º - Responsabilidade penal em matéria de greve ou lock-out 
 
Por uma questão de coerência formal, e atendendo à sistematização realizada, parece-nos que o 
artº 542º da proposta não deve constar da secção “Lock-out”, antes devendo as sanções 

criminais aí previstas por violação de disposições relativas à greve e ao lock-out estarem 

integradas no corpo das respectivas normas.  
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RESPONSABILIDADE PENAL E CONTRA-ORDENACIONAL 
 
Na sequência da nova sistematização adoptada no Código do Trabalho, o Livro respeitante a esta 

matéria é substancialmente reduzido, na medida em que a tipificação das contra-ordenações é 

colocada junto à norma a que se referem, o que se nos afigura positivo na medida em que tal 

contribui para uma legislação mais acessível e, consequentemente, mais efectiva.  

 

No entanto, também aqui não podemos deixar de salientar que se nos afigura que a 

regulamentação e a operacionalização das normas em matéria de responsabilidade contra-

ordenacional deverá ser objecto de uma célere intervenção legislativa, dando assim cumprimento 

ao conjunto de alterações resultante do Acordo tripartido celebrado em sede de concertação 

social.  

 

A previsão de pagamento prévio de caução como condição para impugnação judicial de sanção 

aplicada e a introdução da competência partilhada da Autoridade para as Condições de Trabalho 

e da Segurança Social para aplicação de sanções por falta de inscrição na Segurança Social ou 

por trabalho dissimulado assumem nesse quadro particular relevância.  

 

Mas não podemos ainda olvidar que, da regulamentação dos procedimentos contra-                      

-ordenacionais, agora extraídos do Código do Trabalho, não poderá resultar uma diminuição das 

garantias hoje existentes na legislação, entre as quais devemos relembrar a possibilidade das 

associações sindicais se constituírem como assistentes. 

 

Artigo 556º - Dispensa da coima 
 

O artigo estabelece, à semelhança da legislação em vigor, que existe dispensa da coima por 

violações a várias disposições em caso de despedimento individual e colectivo sempre que o 

empregador tenha assegurado o direito a indemnização ou reintegração do trabalhador.  

 

No entanto, tendo sido introduzidas novas disposições que prevêem o agravamento da sanção 

pelo incumprimento de requisitos (nota de culpa, resposta a nota de culpa, instrução e decisão de 

despedimento por facto imputável ao trabalhador) no caso específico dos dirigentes sindicais, as 

mesmas são agora abarcadas por este artigo, que vê alargado o seu âmbito. 

 

Nesse contexto, estas novas disposições, que visam reforçar a protecção específica desses 

trabalhadores, vêem minorado o seu efeito prático.   
 
Nesse contexto, parece-nos que as normas relativas a esse agravamento (artºs 352º, 354º, 

355º e 356º) deverão ser expressamente ressalvadas neste artigo. 
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Artigo 558º - Sanções acessórias 
 

A UGT considera positivo o reforço do quadro de sanções acessórias, quer pelo alargamento das 

contra-ordenações a que se aplica, quer pelo alargamento do período de tempo por que tais 

sanções passam a poder ser aplicadas.  

 

Igualmente de saudar é a criação de um registo público de infracções, mecanismo que nos parece 

ter um enorme potencial dissuasor.   

 

 
Artigo 559º - Dispensa e eliminação da publicidade 

 
O presente artigo prevê a dispensa da sanção acessória de publicidade, tendo em conta as 

circunstâncias da infracção, se o agente tiver pago imediatamente a coima a que foi condenado e 

se não tiver praticado qualquer contra-ordenação grave ou muito grave nos cinco anos 

anteriores. 

 

Não podemos deixar já aqui de alertar que, no diploma regulamentar que estabelecer o 

pagamento de caução como condição para efeitos de impugnação judicial, deverá ser 
esclarecido que a prestação de caução não corresponde a pagamento imediato para efeitos 

de aplicação deste artigo. 

 
Artigo 561º - Registo individual 

 
A UGT considera manifestamente positivo, por potenciar uma intervenção mais eficaz dos 

serviços competentes e dos próprios sindicatos, o alargamento do registo individual a todas as 

contra-ordenações laborais. 

  

 

09 de Setembro de 2008 

 

Aprovado com uma abstenção 
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