
1

O QUE FICA E O QUE MUDA  
COM A “AGENDA  

DO TRABALHO DIGNO”
Uma história de avanços e recuos.

Balanço do processo legislativo.



2

O QUE FICA E O QUE MUDA  
COM A “AGENDA  

DO TRABALHO DIGNO”
Uma história de avanços e recuos.

Balanço do processo legislativo.

fevereiro 2023



3

ÍNDICE
Nota introdutória ...................................................................... 04

Parentalidade e faltas .............................................................. 06

Cuidadores e não discriminação ............................................. 08

Plataformas ............................................................................... 10

Algoritmos ................................................................................. 13

Teletrabalho .............................................................................. 14

Trabalho temporário ................................................................  15

Contratos a prazo ..................................................................... 16

Despedimento e cessação de contrato ................................... 17

Trabalho por turnos e laboração contínua .............................. 20

Direitos das organizações representativas  
de trabalhadores ....................................................................... 21 

Contratação coletiva ................................................................ 24 

Serviço doméstico .................................................................... 31

Fiscalização laboral e regime de infrações ............................. 34

Estagiários, trabalhadores estudantes  
e periodo experimental ............................................................ 36

Outras matérias ........................................................................ 37

Notas conclusivas .................................................................... 39



4

O debate e a alteração às leis laborais de-
correu entre setembro de 2022 e o início 
de fevereiro de 2023, num processo longo, 
com mais de vinte reuniões do grupo de 
trabalho que se encarregou da discussão 
na especialidade da proposta de lei que o 
governo designou como “Agenda do Traba-
lho Digno”, mas também de 9 projetos de 
lei do Bloco de Esquerda,  2 do Livre e 3 do 
PAN e centenas de propostas de alteração 
ao diploma do Governo, apresentadas pelo 
Bloco, PCP, PS, PSD e IL. Embora todos os 
grupos parlamentares fizessem parte do 
grupo de trabalho, Chega e Iniciativa Libe-
ral faltaram à esmagadora maioria das reu-
niões.

Neste processo, foram alterados 12 diplo-
mas legais. Se o Código do Trabalho esteve 
no centro do debate (com muitas dezenas 
de propostas sobre vários dos seus mais 
de 500 artigos), foram também alteradas 
outras leis, nomeadamente o regime do 
serviço doméstico, a lei que regulamenta o 
código do trabalho, o código do processo 
de trabalho, o regime das contra-ordena-
ções laborais, o código dos regimes con-
tributivos, o estatuto da inspeção geral do 
trabalho, a lei que regula o licenciamento 
das empresas de trabalho temporário ou o 
decreto lei que regula os estágios profissio-
nais.

Foram feitos progressos nalgumas áreas, 
designadamente: 

i) no regime de faltas; 

ii) nos direitos dos cuidadores informais; 

iii) nas regras do trabalho temporário, como 
o número de renovações ou as exigências 
para licenciamento das empresas; 

iv) na limitação à sucessão de contratos 
a prazo e na reposição do valor pré-troika 
das compensações por cessação de con-
trato a termo; 

v) na inclusão de recibos verdes e outsour-
cing na contratação coletiva; 

vi) na correção de normas discriminatórias 
na lei do serviço doméstico; 

vii) nos mecanismos de fiscalização labo-
ral, nomeadamente com a interconexão de 
dados entre entidades e com o novo poder 
de suspensão de despedimentos ilícitos 
por parte do Ministério Público; 

viii) na remuneração e enquadramento da 
proteção social dos estagiários;

ix) na obrigatoriedade de fundamentação 
dos avisos de caducidade e na possibilida-
de de evitar vazios convencionais na con-
tratação coletiva, embora por via não ne-
gocial.

x) no direito dos sindicatos intervirem em 
empresas sem filiados.

xi) na criminalização do trabalho não decla-
rado

O Bloco viu aprovadas propostas suas 
em quatro matérias principais: 

i) plataformas digitais;

ii) transparência dos algoritmos; 

iii) regras de pagamento de despesas em 
teletrabalho; 

iv) proibição do mecanismo que fazia com 
que os trabalhadores pudessem abdicar 
dos seus direitos no final dos contratos. 

Esta alteração legislativa mantém todavia 

NOTA INTRODUTÓRIA
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intactos desequilíbrios de fundo nas leis do 
trabalho. 

Foram chumbadas propostas da esquer-
da em matérias fundamentais: 

i) na reposição do tratamento mais favorá-
vel; 

ii) na eliminação da caducidade das con-
venções coletivas de trabalho; 

iii) nas regras do despedimento, seja no va-
lor das compensações por despedimento 
(não se repuseram os 30 dias pré-troika), 
seja na manutenção da norma amordaçan-
te que impede a contestação pelo traba-
lhador de despedimentos potencialmente;

         iv) na revogação integral dos cortes da 
troika no trabalho suplementar, nos dias de 
férias e no descanso compensatório.. 

v) na redução do período normal de traba-
lho para as 35 horas semanais;

vi) na proteção dos trabalhadores por tur-
nos e noturnos.

Noutras matérias, apesar de terem sido 
feitas algumas melhorias, foram chum-
badas propostas que permitiriam ir mais 
longe, designadamente: 

i) nos direitos dos cuidadores; 

ii) nas regras das licenças parentais; 

iii) na responsabilização direta das cadeias 
de contratação para combater o trabalho 
forçado; 

iv) numa alteração paradigmática no en-
quadramento legal do serviço doméstico, 
para lá de variações dentro da mesma lei.

A maior parte das propostas foram aprova-

das das com os votos do PS, PCP e Bloco 
(105 vezes, correspondentes ao mesmo 
número de alterações aprovadas). As pro-
postas chumbadas foram-no, na sua esma-
gadora maioria, pela votação conjunta do 
PS e do PSD (111 vezes).

O PRESENTE RELATÓRIO  
TEM TRÊS OBJETIVOS:

 1) Prestar contas do intenso trabalho de-
senvolvido pelo Bloco no Parlamento ao 
longo dos últimos meses nesta matéria, 
traçando uma breve história dos debates 
ocorridos. 

2) Fazer um resumo das principais altera-
ções aprovadas e também das propostas 
que foram chumbadas, dos avanços e re-
cuos do governo do PS. 

3) Apresentar uma apreciação política so-
bre o que muda e o que permanece no fi-
nal deste processo legislativo, resultante 
da proposta de lei do governo e das alte-
rações que decorrem das dezenas de pro-
postas da esquerda.
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Publicidade enganosa no 
aumento da licença parental 
exclusiva do pai
Foram votadas propostas sobre a dura-
ção da licença parental exclusiva do pai 
(art.ª 43.º). A lei estabelece a sua dura-
ção em 20 dias úteis, seguidos ou inter-
polados. O Bloco propôs alargar para 
30 dias úteis, seguidos ou interpolados, 
proposta chumbada por PS e PSD. O PS 
propôs passar para 28 dias, seguidos ou 
interpolados. 

O Bloco denunciou tratar-se de uma pro-
posta enganadora: parecendo que esta-
va a aumentar (de 20 para 28), na verda-
de o PS retira da lei a expressão “úteis”, 
logo, 28 dias corridos acabam por cor-
responder a 20 dias úteis (como estava 
na lei) e, nalguns casos muito particu-
lares (dependendo dos anos em que os 
feriados de dezembro calhem em dias 
úteis ou não, e se a licença apanhar esse 
período por inteiro), pode até dar um 
ou dois dias a menos. Por isso, o Bloco 
votou contra essa proposta do PS, que 
foi aprovada com os votos a favor do PS 
e a abstenção do PSD e do PCP. Única 
vantagem dos 28 dias corridos pode ser 
na contabilização pela Segurança Social 
para efeitos de pagamento de licença.

Chumbado o alargamento 
do prazo da dispensa por 
amamentação
Proposta do Bloco para alargar o âmbito 
e a duração da “dispensa para amamen-
tação ou aleitação” (art. 47.º), estenden-
do-a até aos três anos da criança (atual-

mente é até 1 ano) e desvinculando-a da 
amamentação, concebendo essa dis-
pensa de duas horas por dia como um 
direito relacionado com a vinculação 
com a criança, foi chumbada com votos 
contra do PS e PSD, votos a favor do BE 
e PCP.

Chumbada a dispensa de 
trabalho por turnos para 
grávidas e a dispensa 
de bancos de horas para 
trabalhadores com filhos até 
12 anos. Acolhimento e adoção 
mais protegidos
Proposta do Bloco e do PCP para dispen-
sar as trabalhadoras grávidas, puérperas 
e lactantes do regime de trabalho por 
turnos (atualmente já estão dispensadas 
de bancos de horas e adaptabilidade) foi 
chumbado (art. 58.º). 

Foi chumbada também a proposta do 
Bloco para o alargamento das dispensas 
já existentes (de adaptabilidade, banco 
de horas ou horário concentrado) tam-
bém a trabalhador com filho menor de 
12 anos ou com deficiência e doença 
crónica. E ainda a aplicação dessa dis-
pensa aos próprios trabalhadores meno-
res (art. 74.º). Votos contra do PS e do 
PSD, a favor do Bloco e PCP.

Foram incluídas, por unanimidade, a 
dispensa no âmbito dos processos de 
adoção e acolhimento familiar (e não 
só de “avaliação para adoção”, como 
estava na lei) no regime de faltas (art.º 
65.º).

PARENTALIDADE
E FALTAS
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Falta por morte de cônjuge ou 
enteado passa para 20 dias. Por 
morte de sogros, noras e genros 
passa para 5
Foram ainda aprovadas alterações na falta 
por falecimento de cônjuge, parente ou 
afim (art.º 251.º). Por um lado, alargou-se o 
número de dias de falta justificada em caso 
de morte de cônjuge ou de enteado, ten-
do esta passado para 20 dias, em vez dos 
atuais cinco. Mas no mesmo número e no 
mesmo artigo, foram retirados sogros, no-
ras e genros, que passam de 20 dias para 
5 dias. Apesar de o alargamento dos dias 
para cônjuge ou enteado ser claramente 
positivo, corrigindo um desequilíbrio da lei, 
o Bloco absteve-se, por entender que esta 
melhoria não teria de estar necessariamen-
te associada a uma redução do período de 
faltas em caso de morte de genro ou nora. 
Os outros partidos votaram a favor.

Chumbado pagamento a 100% 
da licença parental entre os 120 
e os 180 dias e um novo subsídio 
de prematuridade
Bloco e PCP propuseram que a licença 
parental, que hoje só é paga a 100% nos 
primeiros 120 dias, fosse paga com essa 
percentagem até aos 180 dias (atualmen-
te é paga entre 80% a 83%, por regra, a 
partir dos 120 dias). PCP propôs também a 
criação de um novo subsídio por prematu-
ridade (atualmente, a licença suspende-se 
apenas em caso de internamento hospi-
talar do bebé, pelo tempo de duração do 
internamento). Ambas as propostas foram 
chumbadas pelo PS.

MAIS INFORMAÇÃO
Licença Parental passa a ser de 28 
dias seguidos ou interpolados

Morte do Conjuge passa a dar  
direito a 20 dias de falta

https://eco.sapo.pt/2022/12/22/licenca-parental-do-pai-passa-a-ser-de-28-dias-seguidos-ou-interpolados/
https://eco.sapo.pt/2022/12/22/licenca-parental-do-pai-passa-a-ser-de-28-dias-seguidos-ou-interpolados/
https://amp.expresso.pt/economia/trabalho/2023-01-24-Morte-de-conjuge-passa-a-dar-direito-a-20-dias-de-falta-ao-trabalho-6ca58294
https://amp.expresso.pt/economia/trabalho/2023-01-24-Morte-de-conjuge-passa-a-dar-direito-a-20-dias-de-falta-ao-trabalho-6ca58294
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CUIDADORES
E NÃO DISCRIMINAÇÃO
Aprovada nova licença de 5 
dias para cuidadores. Regras 
dificultam muito o seu uso 
Foram discutidas as licenças dos cuida-
dores. A proposta do governo (art.101º-
-B) prevê uma licença de 5 dias úteis por 
ano, que tem de ser gozada de modo 
consecutivo (portanto só pode ser usa-
da uma vez) e que implica que o traba-
lhador cuidador avise com 10 dias de 
antecedência a entidade patronal (o que 
significa que nunca funcionará para im-
previstos) e que não é remunerada. 

O Bloco apresentou uma proposta alter-
nativa, de uma licença de 30 dias úteis, 
que poderiam ser gozados de forma 
interpolada (e não seguida); com aviso 
prévio de três dias ou até de 12 horas 
em casos de força maior; e com direito 
a prestação substitutiva, equivalente ao 
salário desses dias, paga pela segurança 
social. A proposta do Bloco foi chumba-
da com os votos contra do PS, os votos 
a favor do PCP e do BE e a abstenção do 
PSD. 

A proposta do Governo foi aprovada. O 
Bloco absteve-se por entender que ela 
fica muito aquém da expectativa criada 
com o Estatuto dos Cuidadores Infor-
mais (embora seja melhor que o vazio 
hoje existente).

Cuidadores com mais direitos. 
Tempo parcial para cuidadores 
limitado a 4 anos
Foi aprovado, por unanimidade, o direito 
do trabalhador cuidador a horário flexí-

vel (art. 101.º-D), a proteção em caso de 
despedimento de trabalhador cuidador 
(art. 101.º-F), a dispensa de prestação de 
trabalho suplementar pelo trabalhador 
cuidador (art. 101.º-G) e o direito do tra-
balhador cuidador ao trabalho a tempo 
parcial (art. 101.º- C), embora este tenha 
sido restringido a quatro anos, sendo 
chumbada a proposta do Bloco que fazia 
valer esse direito pelo período de dura-
ção do próprio estatuto.

Trabalhadores cuidadores 
passam a ter 15 dias de falta por 
assistência a família
Foram aprovadas alterações ao regime 
das faltas. Foi aprovada, por unanimi-
dade, a inclusão de cuidadores infor-
mais no regime de faltas para assistên-
cia a membro do agregado familiar (art. 
252.º), que prevê 15 dias por ano, uma 
medida que constava da proposta de lei 
do governo e que decorria da aprovação 
do Estatuto do Cuidador Informal.

Direitos de cuidadores, 
prémios de assiduidade e 
prémios de produtividade 
submetidos ao princípio de 
não-discriminação 

No artigo sobre proibição de discrimi-
nação (art. 24.º), foi aprovada proposta 
do Governo para incluir nesta proibição 
“qualquer prática discriminatória por 
motivo de gozo de direitos na parenta-
lidade e de outros direitos previstos no 
âmbito da conciliação com a vida pes-
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soal e familiar e dos direitos previstos 
para o trabalhador cuidador”. Foi ainda 
aprovada a inclusão nesta proibição das 
“discriminações remuneratórias relacio-
nadas com a atribuição de prémios de 
assiduidade e produtividade, bem como 
afetações desfavoráveis em termos de 
avaliação e progressão na carreira”. 

Estas duas propostas tiveram os votos a 
favor do PS, Bloco e PCP e os votos con-
tra do PSD (os outros partidos de direita 
não estavam presentes). Como se sabe, 
a desigualdade salarial, designadamen-
te entre homens e mulheres, é feita em 
grande medida por via de prémios e 
complementos.
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Avanços e recuos do PS, com 
quatro propostas diferentes
O PS teve neste processo, sobre o tema 
das plataformas digitais, quatro propos-
tas diferentes.

A primeira proposta foi apresentada na 
versão inicial da Agenda do Trabalho 
Digno, cuja proposta de lei fora publi-
cada no Boletim do Trabalho e Emprego 
em outubro de 2021, na qual se replica-
va a presunção de laboralidade proposta 
pelo Livro Verde sobre o Futuro do Tra-
balho, que tinha uma série extensa de 
indícios para facilitar o reconhecimento 
do contrato de trabalho com as platafor-
mas digitais e que não previa a figura do 
intermediário. 

Em junho de 2022, quando entregou a 
nova proposta da Agenda no parlamen-
to, o Governo desfigurou os indícios de 
laboralidade inicialmente previstos, eli-
minando e reescrevendo a proposta ori-
ginal e introduzindo nela, para gáudio 
das multinacionais do setor, a figura do 
intermediário. Em setembro de 2022, o 
grupo parlamentar do PS entregou uma 
proposta de alteração à proposta do Go-
verno que, mantendo o intermediário, 
melhorava parcialmente os indícios e in-
troduzia a responsabilidade solidária en-
tre “operador intermédio” e plataformas. 

Depois de um intenso debate e de o Blo-
co ter colocado o PS sob fogo, desig-
nadamente pelas contradições entre as 
posições dos socialistas no Parlamento 
e no Conselho Europeu e as posições a 
nível nacional, o PS acabou por entregar, 
a 15 de dezembro de 2022, uma nova 

proposta (a quarta versão para o mes-
mo tema), em que mitigava a presença 
do intermediário, sublinhando que a re-
lação laboral seria, em princípio, com a 
plataforma, e clarificando que, caso esta 
alegasse haver um intermediário, teria 
de ser um tribunal a decidir qual era, afi-
nal, o empregador.

Bloco consegue incluir regime 
dos TVDE na presunção 
de laboralidade, clarificar 
direitos dos trabalhadores das 
plataformas e intervenção da 
ACT
Depois de dois adiamentos do debate 
sobre este tema (a 6 e a 13 de dezem-
bro), foram votadas as várias propostas 
sobre plataformas. Foram aprovadas 
três propostas importantes do Bloco. 

Num caso, prevendo que a presunção 
de contrato de trabalho entre platafor-
ma e trabalhador também se aplica ao 
regime dos TVDE, gorando assim os in-
teresses dos operadores intermediários 
que, também através da Autoridade de 
Mobilidade e Transportes, tinham defen-
dido que a nova “presunção de labora-
lidade” não se aplicaria ao sector, por 
este ter uma lei própria, específica. 

Foi aprovada uma proposta do Bloco que 
clarifica a que direitos, entre outros, cor-
responde necessariamente o reconheci-
mento do contrato: acidentes de traba-
lho, cessação do contrato, proibição do 
despedimento sem justa causa, remune-
ração mínima, férias, limites do período 
normal de trabalho e igualdade e não 

PLATAFORMAS



11

discriminação. Finalmente, e porque a 
aplicação desta presunção (e corres-
pondente reconhecimento do contrato) 
depende da iniciativa do trabalhador ou 
da inspeção do trabalho, foi aprovada 
uma proposta do Bloco que determina 
a realização de uma campanha extraor-
dinária da Autoridade para as Condi-
ções de Trabalho (que tem o poder de 
acionar o reconhecimento do contrato) 
no setor das plataformas digitais no pri-
meiro ano de vigência da nova lei. Ao 
fim de um ano, a ACT terá de apresentar 
um relatório, que será discutido publi-
camente, sobre os resultados da sua in-
tervenção, designadamente em número 
de contratos celebrados e inspeções 
realizadas.

Propostas do Bloco sobre 
transparência e exigências às 
plataformas chumbadas
Várias outras propostas do Bloco sobre 
este tema foram chumbadas, designa-
damente: a que estabelecia a presunção 
de contrato de trabalho com a platafor-
ma digital nos termos iniciais definidos 
do Livro Verde (quer na formulação 
abrangente de indícios, quer com a eli-
minação total do operador intermédio); 
a que clarificava o regime aplicável ao 
contrato de trabalho com a plataforma, 
a que estabelecia um conjunto de de-
veres de transparência da plataforma 
digital (não só relativamente aos traba-
lhadores, mas também à administração 
do trabalho, inspeção do trabalho); e a 
que obrigava as plataformas a terem um 
espaço físico em Portugal, para atendi-

mento público e com pelo menos um 
trabalhador para esse efeito.

Avanço na presunção de 
contratos com a plataforma, 
com manutenção mitigada de 
operador intermédio
Depois de avanços e recuos, com a 
pressão criada por juristas, ACT, orga-
nizações de precários, pelo próprio de-
bate europeu e pelo Bloco, que elegeu 
esta como uma das prioridades no de-
bate sobre a “Agenda”, a proposta final, 
resultante da quarta versão do PS com 
os acrescentos do Bloco, acabou por 
consagrar a responsabilidade solidá-
ria entre plataformas e intermediários, 
retirar o intermediário da presunção 
de contrato, ainda que prevendo a sua 
manutenção na lei e clarificar o âmbito 
da aplicação da presunção, os direitos 
aplicáveis aos trabalhadores e a iniciati-
va da ACT para reconhecimento de con-
tratos.

O Bloco votou a favor de todos os nú-
meros do artigo em causa que previam 
o contrato de trabalho com a plataforma 
e votou contra os três números da pro-
posta que mencionavam o intermediá-
rio, votando naturalmente a favor das 
suas propostas que acabaram por ser 
aprovadas. A Direita e o PCP votaram 
contra todas as normas que procura-
vam regular o trabalho em plataformas, 
argumentando, em ambos os casos, 
que a lei existente é suficiente para re-
gular esta nova forma de prestação de 
trabalho. Bastaria, nesta perspetiva, a 
atual presunção de laboralidade já pre-
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vista no art. 12.º do Código do Trabalho, 
embora saibamos que é extremamente 
fácil às plataformas escaparem a esses 
indícios pré-digitais e que a lei atual não 
tem garantido quaisquer contratos. No 
caso do PSD, além de querer manter a lei 
atual sem alterações, foi invocada ainda 
a necessidade de aguardar pela diretiva 
europeia antes de qualquer mexida na 
lei portuguesa. O Bloco opôs-se funda-
mentadamente a estes dois argumen-
tos. Entretanto, no início de fevereiro, a 
proposta de Diretiva Europeia sobre esta 
matéria foi aprovada no Parlamento Eu-
ropeu, tendo o voto favorável de toda a 
esquerda europeia. Na verificação final 
dos votos no parlamento português, o 
PCP solicitou a alteração do seu sentido 
de voto, passando a abster-se nas nor-
mas relativas às plataformas.

MAIS INFORMAÇÃO
Livro verde sobre o futuro do trabalho 
- 2021

Plataformas digitais: Não podemos 
aceitar que trabalhadores sejam “novos 
escravos virtuais”

Entrevista a Nuria Soto, ativista da 
Riders x Derechos | ESQUERDA.NET

Disputar direitos do trabalho na era do 
algoritmo: o que mudou e o que terá de 
mudar

Novo regime de trabalho em 
plataformas abre a porta a mudanças 
nos TVDE

http://www.gep.mtsss.gov.pt/documents/10182/55245/livro_verde_do_trabalho_2021.pdf/daa7a646-868a-4cdb-9651-08aa8b065e45
http://www.gep.mtsss.gov.pt/documents/10182/55245/livro_verde_do_trabalho_2021.pdf/daa7a646-868a-4cdb-9651-08aa8b065e45
https://www.esquerda.net/en/artigo/plataformas-digitais-nao-podemos-aceitar-que-trabalhadores-sejam-novos-escravos-virtuais
https://www.esquerda.net/en/artigo/plataformas-digitais-nao-podemos-aceitar-que-trabalhadores-sejam-novos-escravos-virtuais
https://www.esquerda.net/en/artigo/plataformas-digitais-nao-podemos-aceitar-que-trabalhadores-sejam-novos-escravos-virtuais
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lDjQBrs_SgQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lDjQBrs_SgQ
https://amp.expresso.pt/politica/2022-12-21-Disputar-direitos-do-trabalho-na-era-do-algoritmo-o-que-mudou-e-o-que-tera-de-mudar-1480da11
https://amp.expresso.pt/politica/2022-12-21-Disputar-direitos-do-trabalho-na-era-do-algoritmo-o-que-mudou-e-o-que-tera-de-mudar-1480da11
https://amp.expresso.pt/politica/2022-12-21-Disputar-direitos-do-trabalho-na-era-do-algoritmo-o-que-mudou-e-o-que-tera-de-mudar-1480da11
https://www.publico.pt/2022/12/19/economia/noticia/novo-regime-trabalho-plataformas-abre-porta-mudancas-tvde-2032037
https://www.publico.pt/2022/12/19/economia/noticia/novo-regime-trabalho-plataformas-abre-porta-mudancas-tvde-2032037
https://www.publico.pt/2022/12/19/economia/noticia/novo-regime-trabalho-plataformas-abre-porta-mudancas-tvde-2032037
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ALGORITMOS

Empregadores passam a ter 
de informar trabalhadores 
sobre uso de algoritmos e 
inteligência artificial 
Foi aprovada uma proposta do Bloco 
que prevê (art. 106.º) o dever de in-
formação, por parte do empregador, 
sobre “os parâmetros, os critérios, as 
regras e as instruções em que se ba-
seiam os algoritmos ou outros sistemas 
de inteligência artificial que afetam a 
tomada de decisão sobre o acesso e a 
manutenção do emprego, assim como 
as condições de trabalho, incluindo a 
elaboração de perfis e o controlo da 
atividade profissional”. 

Teve os votos favoráveis do PS e do BE, 
o voto contra do PCP e a abstenção do 
PSD. O PCP argumentou, no debate, ser 
“contra os algoritmos”, embora depois 
viesse a mudar o sentido de voto para 
abstenção, a 10 de janeiro, relativamente 
a duas propostas com a mesma redação, 
que incluíram esta norma nos artigos re-
lativos a CTs e sindicatos. Ora, o direi-
to de informação das organizações dos 
trabalhadores sobre os algoritmos tem 
como contrapartida necessária o dever 
de informação por parte do empregador 
relativamente a essas matérias.

Empresas terão de informar 
Comissões de Trabalhadores 
e consultar sindicatos sobre 
algoritmos 
Foi aprovada, assim, a proposta do Blo-
co que prevê a inclusão, no direito à 
informação das comissões de trabalha-
dores (art. 424.º), os “parâmetros, os 
critérios, as regras e as instruções em 
que se baseiam os algoritmos ou outros 
sistemas de inteligência artificial”, que 
são crescentemente usados na distri-
buição da atividade e até na manuten-
ção ou não do emprego. PS votou a fa-
vor e PCP e o PSD abstiveram-se. 

Uma redação no mesmo sentido foi 
ainda incluída, por proposta do PS, no 
art.º 466.o do Código, relativo a  “In-
formação e consulta de delegado sindi-
cal”. Assim, os sindicatos passam a ter 
de ser obrigatoriamente consultados 
também nas matérias da gestão algorít-
mica da atividade. A proposta foi apro-
vada com voto a favor do PS e Bloco e 
abstenção do PSD e do PCP.

MAIS INFORMAÇÃO
Empresas terão de informar 
trabalhadores sobre algoritmos de 
contratações e despedimentos

Empresas vão ter de revela algoritmos 
que escolhem quem é despedido

https://amp.expresso.pt/economia/2023-01-10-Empresas-terao-de-informar-trabalhadores-sobre-algoritmos-de-contratacoes-e-despedimentos-3e0184ae
https://amp.expresso.pt/economia/2023-01-10-Empresas-terao-de-informar-trabalhadores-sobre-algoritmos-de-contratacoes-e-despedimentos-3e0184ae
https://amp.expresso.pt/economia/2023-01-10-Empresas-terao-de-informar-trabalhadores-sobre-algoritmos-de-contratacoes-e-despedimentos-3e0184ae
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/lei-laboral/amp/empresas-vao-ter-de-revelar-algoritmos-que-escolhem-quem-e-despedido
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/lei-laboral/amp/empresas-vao-ter-de-revelar-algoritmos-que-escolhem-quem-e-despedido


14

TELETRABALHO

Contrato de teletrabalho passa a 
fixar valor de despesas adicionais 
e é clarificado o mecanismo das 
faturas. 

Foram debatidas várias propostas do Blo-
co sobre as normas do teletrabalho, revi-
sitando-se a lei que tinha sido aprovada 
em 2021. A lei do teletrabalho tinha esta-
belecido que o pagamento pela entidade 
patronal do acréscimo de despesas por 
teletrabalho era obrigatório. Na altura de-
finiu-se que, em caso de dúvida sobre o 
valor, se comparavam as despesas “com 
o período homólogo do ano anterior”, o 
que gerou vários problemas porque em 
muitos casos o ano anterior já tinha sido 
de teletrabalho. 

Assim, as duas propostas do 
Bloco pretendiam estabelecer 
que: 
i) a regra é haver um valor fixo mensal 
para compensação de acréscimo de 
despesas, valor esse que deve constar 
do contrato de trabalho ou da conven-
ção coletiva (art. 168.º); e ii) clarificar 
que o método de aferição via compara-
ção de faturas é supletivo, e que devem 
ser comparadas as faturas não com “o 
mês homólogo do ano anterior”, mas 
sim com “o mês homólogo de trabalho 
presencial” (art.168.º, também), corri-
gindo uma formulação que não consi-
derava realmente o aumento de despe-
sas. 

As duas propostas do Bloco foram apro-
vadas com os votos a favor do Bloco, PS, 
PCP e PSD e a abstenção da IL.

Subsídio de alimentação 
obrigatório chumbado
O Bloco apresentou ainda uma propos-
ta para explicitar que o trabalhador em 
teletrabalho tem sempre direito ao sub-
sídio de alimentação (art.º 166.º), dado 
que muitas empresas têm tentado retirar 
este direito a quem não está em trabalho 
presencial. A proposta foi chumbada por 
PS e PSD e IL, tendo tido os votos a favor 
do Bloco e PCP. Outras propostas do PCP 
para restringir o recurso ao teletrabalho 
foram chumbadas. Num caso, também 
com o voto contra do Bloco, dado que o 
PCP pretendia consagrar o direito do tra-
balhador mas também do empregador a 
“fazer cessar a todo o tempo” o acordo 
de teletrabalho (art.167.º), o que consti-
tuiria um poder desequilibrado para os 
patrões, gerando uma imprevisibilidade 
contra os trabalhadores.

Teletrabalho alargado a pais com 
filhos com deficiência ou doença 
crónica, independentemente da 
idade
Foi ainda alargado o direito ao teletraba-
lho (art.º 166.º-A) para “trabalhador com 
filho com deficiência ou doença crónica, 
independentemente da idade”, numa al-
teração aprovada por unanimidade. 

MAIS INFORMAÇÃO
Contrato de Teletrabalho vai passar a fi-
xar valor de despesas adicionais

BE dá prazo ao Governo para isentar des-
pesas com teletrabalho, PS vai analisar

https://amp.expresso.pt/economia/2022-12-20-Contrato-de-teletrabalho-vai-passar-a-fixar-valor-de-despesas-adicionais-f102b2d0
https://amp.expresso.pt/economia/2022-12-20-Contrato-de-teletrabalho-vai-passar-a-fixar-valor-de-despesas-adicionais-f102b2d0
https://www.publico.pt/2023/01/24/economia/noticia/be-prazo-governo-isentar-despesas-teletrabalho-ps-vai-analisar-2036286
https://www.publico.pt/2023/01/24/economia/noticia/be-prazo-governo-isentar-despesas-teletrabalho-ps-vai-analisar-2036286
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Apertadas regras de 
licenciamento para empresas de 
trabalho temporário
Foram aprovadas várias propostas do go-
verno de alteração ao regime jurídico do 
exercício e licenciamento das ETT’s (De-
creto-Lei n.º 260/2009, de 25 de setem-
bro), com votos favoráveis de PS, PCP e 
Bloco e a oposição do PSD. São mudanças 
que preveem: 

i) reforço de algumas das exigências para 
o licenciamento das agências de trabalho 
temporário; ii) aumento de cauções; iii) 
uma maior responsabilização de sócios, 
gerentes, diretores e administradores; iv) 
a responsabilização contraordenacional 
por intermediação laboral ilegal; v) a pre-
visão de situações de proibição do exer-
cício de atividade em ETT, bem como de 
suspensão de licenças. 

O Bloco votou a favor destas exigências 
reforçadas, ressalvando ter uma posição 
hostil relativamente às agências de traba-
lho temporário, cuja atividade consiste em 
alugar trabalhadores a outras empresas, 
uma atividade que, idealmente, não deve-
ria sequer existir, nem estar legalizada.

Melhorias nos contratos de 
trabalho temporário 

No que diz respeito ao trabalho tempo-
rário, foram aprovadas algumas normas 
propostas pelo governo que fazem as se-
guintes alterações: quando a empresa de 
trabalho temporário não tenha a licença 
que é obrigatória por lei, passa a consi-
derar-se (art.º 173.º) que o contrato de 

trabalho é um contrato sem termo com a 
empresa utilizadora (e não com empresa 
de trabalho temporário, como a lei de-
finia, de forma bizarra); na proibição de 
contratos sucessivos (art. º 179.º) com a 
mesma empresa de trabalho temporário 
alargou-se essa proibição a empresas 
do mesmo grupo (é comum haver várias 
empresas e os patrões recorrerem ao es-
quema de irem variando a que contrata); 
limitou-se (art.º 182.º) o número de reno-
vações do contrato de trabalho temporá-
rio a 4 (eram 6 vezes desde 2019, e antes 
disso não havia qualquer limite, o que 
permitia até contratos diários ilimitados); 
estabeleceram-se contra-ordenações em 
várias normas cujo incumprimento não 
tinha associada qualquer sanção. Estas 
propostas foram aprovadas com os vo-
tos favoráveis do PS, Bloco e PCP e votos 
contra dos partidos da direita. 

Nesta matéria, foram chumbadas, por 
PS e PSD, propostas do PCP para elimi-
nar alguns dos fundamentos do contrato 
de trabalho temporário e aprovada uma 
proposta do PCP, por unanimidade, que 
clarifica que o trabalhador temporário 
goza dos mesmos direitos de quem está 
na empresa utilizadora, em termos de fé-
rias, subsídios de férias e natal, e outras 
prestações em dinheiro (o entendimento 
geral é que isto já resultava da lei, mas 
assim fica sublinhado no Código).

MAIS INFORMAÇÃO

Aprovados limite de renovações de  
contratos temporários

TRABALHO 
TEMPORÁRIO

https://rr.sapo.pt/noticia/amp/economia/2023/01/03/aprovado-limite-maximo-de-quatro-renovacoes-dos-contratos-temporarios/314297/
https://rr.sapo.pt/noticia/amp/economia/2023/01/03/aprovado-limite-maximo-de-quatro-renovacoes-dos-contratos-temporarios/314297/
https://rr.sapo.pt/noticia/amp/economia/2023/01/03/aprovado-limite-maximo-de-quatro-renovacoes-dos-contratos-temporarios/314297/
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CONTRATOS
A PRAZO
Contratos a prazo: 
fundamentos não são 
restringidos

Foram ainda votadas várias propostas 
do Bloco para limitar os fundamentos 
dos contratos a prazo, para reduzir a sua 
duração e para revogar os contratos de 
muito curta duração (contratos verbais, 
sem direito a compensação). Essas pro-
postas (relativas aos artigos 140.º, 141.º 
e 142.º e 148.º) foram todas chumbadas, 
com os votos contra do PS e PSD e votos 
a favor do Bloco e PCP.

Proibição de sucessão é 
alargada aos contratos com a 
mesma atividade

Foi, todavia, aprovada uma proposta 
relativa a contratos a prazo, da autoria 
do Governo, que impede a sucessão de 
contratos não apenas para o mesmo 
posto de trabalho, como já estava na lei, 
mas também para a mesma “atividade 
profissional”, evitando assim que se finja 
que se trata de outro posto sempre que 
a atividade seja a mesma, o que é positi-
vo para combater abusos por parte das 
empresas. 

Foi ainda incluída nesta proibição de 
sucessão o recurso a “prestação de ser-
viços”, combatendo-se assim a fuga ao 
impedimento de ter sucessivos contra-
tos a prazo através da alternância entre 
contrato a prazo e recibo verde. A pro-
posta do governo teve os votos favorá-
veis do PS, do PCP e do Bloco. PSD e IL 
votaram contra. 

Corrigida a alegada “gralha” no 
direito a compensação quando 
termina contrato a prazo

Foi aprovada a correção da suposta “gra-
lha” na proposta do governo, que acaba-
va com a obrigatoriedade de pagar com-
pensação pelo fim do contrato a prazo 
(art. 344.º), sempre que este termine 
por verificação do prazo previamente 
estabelecido. Foi uma clarificação que 
tinha sido colocada na lei em 2019, na 
sequência do grupo de trabalho contra 
a precariedade criado entre PS e Bloco 
em 2015, e que agora cairia, privando 
milhares de trabalhadores desta com-
pensação. 

Perante a denúncia pública feita por um 
grupo de juristas e a insistência do Blo-
co, o PS validou a correção, mantendo-
-se a atual redação da norma (versão de 
2019), e aumentando a compensação 
dos atuais 18 dias para 24 por cada ano 
trabalho (ou em proporção, se contratos 
forem inferiores a um ano), que era o va-
lor pré-troika para estes casos.

MAIS INFORMAÇÃO

A (in)dignidade de uma Agenda

Aprovado aumento da compensação 
por cessação de contrato a termo para 
24 dias

https://www.publico.pt/2022/07/25/opiniao/opiniao/indignidade-agenda-2014837
https://www.tsf.pt/portugal/economia/amp/aprovado-aumento-da-compensacao-por-cessacao-de-contrato-a-termo-para-24-dias-15606707.html
https://www.tsf.pt/portugal/economia/amp/aprovado-aumento-da-compensacao-por-cessacao-de-contrato-a-termo-para-24-dias-15606707.html
https://www.tsf.pt/portugal/economia/amp/aprovado-aumento-da-compensacao-por-cessacao-de-contrato-a-termo-para-24-dias-15606707.html
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Chumbada a reposição dos 30 
dias por cada ano trabalhado 
nas compensações por 
despedimento. Mantém-se a 
norma amordaçante que impede 
a contestação de despedimentos  
No que diz respeito às compensações por 
despedimento, foram chumbadas as pro-
postas do Bloco e do PCP para se voltar à 
regra de 30 dias de compensação por cada 
ano trabalhado. Nesse artigo (366.º), man-
teve-se ainda a indigna regra que impede o 
trabalhador de contestar um despedimento 
ilícito se tiver recebido a compensação. É 
uma norma amordaçante, que aproveita a 
situação de fragilidade do trabalhador quan-
do é despedido, para o impedir de exercer 
um direito que a lei lhe confere, autorizando 
as entidades patronais a “comprar” o silên-
cio do trabalhador com uma compensação 
que, mesmo que o tribunal viesse a dar ra-
zão à empresa, seria sempre dele. Deste 
modo, despedimentos potencialmente ilí-
citos são validados pelo simples facto de o 
trabalhador não ter condições de colocar à 
disposição do patrão a compensação que 
lhe foi entregue. Apesar de o governo, nes-
te artigo, aumentar de 12 para 14 dias o valor 
da compensação por despedimento, o que 
não é negativo - embora seja um valor mí-
nimo, tendo em conta que o próprio PS de-
fendeu, já depois da intervenção da troika, 
que a redução da compensação ficasse nos 
20 dias, e se tenha oposto à redução “além 
da troika” para 12 dias - o sentido geral do 
artigo é muito negativo, precisamente por 
manter a regra da mordaça sobre despe-
dimentos ilícitos. O Bloco votou contra, tal 
como o PCP, mas o artigo foi aprovado com 
os votos a favor do PS e do PSD.

PS recua na sua proposta e 
cede aos patrões na aplicação 
no tempo da compensação 
em 14 dias por ano em caso de 
despedimento
Contrariamente à sua proposta inicial, 
em que o aumento de 12 para 14 dias por 
cada ano trabalhado no valor das com-
pensações por despedimento tinha efei-
to retroativo ao trabalho prestado desde 
2014,, o PS recuou, apresentando uma 
nova proposta de aplicação no tempo. 
Esta mudança respondeu aos protestos 
das associações patronais, que ameaça-
ram deixar cair o acordo de concertação 
social - que não especifica como seriam 
aplicados os 14 dias - caso o PS manti-
vesse a sua interpretação e também das 
declarações da Ministra do Trabalho, que 
deu eco à reivindicação patronal, garan-
tindo que o PS iria mudar a sua proposta 
no Parlamento. Os deputados do PS e do 
PSD aprovaram assim uma norma tran-
sitória que, na prática, mitiga muito os 
efeitos desta alteração (já de si irrisória) 
no valor das compensações de 12 para 14 
dias por ano. Bloco e PCP votaram con-
tra, denunciando esta cedência às confe-
derações patronais, que torna ainda mais 
residual o efeito de uma alteração que já 
era mínima. 

Bloco consegue acabar com 
possibilidade de trabalhador 
abdicar de direitos no fim do 
contrato 
A proposta do Bloco para proibir as “re-
missões abdicativas” foi aprovada (art. 

DESPEDIMENTO 
E CESSAÇÃO DE CONTRATO
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337.º). Quem já viu o seu contrato de 
trabalho extinguir-se - porque chegou 
ao fim o prazo ou porque foi despedido - 
conhece a declaração, que as entidades 
patronais exigem que o trabalhador assi-
ne, a dizer que “nada mais tem a exigir da 
entidade patronal”, que considera estar 
“pago tudo quanto lhe era devido”, que 
concorda não ter “direito a reclamar mais 
quaisquer valores seja a que que título 
for”. Este tipo de declarações, através 
das quais quem trabalha prescinde de 
créditos que lhe são devidos (de salários, 
férias não gozadas, subsídio de natal, 
horas extra trabalhadas e não pagas…), 
tornaram-se um padrão, assinadas aos 
milhares todos os anos, supostamen-
te de livre vontade, às vezes sem plena 
consciência dos valores em causa. Mas 
elas são um absurdo legal e uma ofensa 
que explora a fragilidade de quem traba-
lha para isentar os patrões de obrigações 
que a lei lhes atribui. A proposta do Bloco 
tem um grande alcance. Primeiro, pela 
sua importância patrimonial: se os direi-
tos à retribuição, ao subsídio de férias, à 
formação, ao pagamento das horas extra 
são irrenunciáveis, por que haveriam de 
poder não ser pagos quanto o contrato 
chega ao fim? Em segundo lugar, impe-
dir estas “remissões abdicativas” impos-
tas pelos patrões é também uma questão 
de dignidade e de respeito por princípios 
elementares do direito do trabalho. A 
direita opôs-se, e os advogados empre-
sariais multiplicaram-se em declarações 
e na pressão junto dos partidos. A pro-
posta foi aprovada pelo Bloco, PS e PCP 
no início de janeiro. No final de janeiro, 
o presidente da CIP escreveu uma car-
ta em que se atira à proposta do Bloco 

aprovada, considerando-a “inaceitável”. 
O PSD reabriu então o assunto no grupo 
de trabalho, procurando reintroduzir na 
lei, como pretendia a CIP, a possibilidade 
de os trabalhadores abdicarem dos seus 
créditos laborais no fim do contrato, des-
de que “com a presença de um notário”. 
O PS deu uma cambalhota e apoiou a in-
tenção do PSD, que esvaziaria totalmente 
a norma do Bloco, apresentado oralmen-
te uma proposta semelhante. A proposta 
do PS não chegou a ser votada, e em me-
nos de 24 horas, depois da denúncia do 
Bloco e da indignação de setores do PS, 
o PS muda novamente de posição, e volta 
à intenção inicial de proibir a renúncia a 
créditos laborais. Assim, no final do pro-
cesso, a proposta do PSD foi chumbada 
com os votos contra do Bloco, PCP e PS, 
e a proposta do Bloco, com um inciso do 
PS que ressalva as “transações judiciais”, 
volta a ser aprovada com o voto contra 
da direita e voto favorável do PS, Bloco e 
PCP. A questão nunca foi sobre decisões 
judiciais. A “remissão abdicativa” no final 
do contrato visa extorquir o trabalhador 
antes de ele poder ir a tribunal, impondo-
-lhe sob chantagem patronal a renúncia 
a direitos quando ele está numa situação 
de fragilidade e impedindo-o de ir a tri-
bunal com os seus direitos intactos, quer 
sobre créditos que ele sabia existirem, 
quer sobre créditos eventuais de que ele 
podia não ter integral conhecimento. 

   

Empresas que despedem ficam 
um ano sem poder recorrer a 
outsourcing
Foi aprovada, com os votos a favor do 
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PS, PCP e Bloco, uma proposta do go-
verno (novo art.º 338.º-A) que proíbe “a 
aquisição de serviços externos a entida-
de terceira para satisfação de necessi-
dades que foram asseguradas por traba-
lhador cujo contrato tenha cessado nos 
12 meses anteriores por despedimento 
coletivo ou despedimento por extinção 
de posto de trabalho”. 

Apesar do seu âmbito temporal (apenas 
um ano), é uma norma que pode ser útil 
para combater a prática empresarial de 
substituição de trabalhadores com direi-
tos por trabalhadores em outsourcing, 
contornando, através do recurso a em-
presas externas prestadoras de serviço, 
a proibição de contratar trabalhadores 
para postos de trabalho que foram ex-
tintos. 

MAIS INFORMAÇÃO
Governo corrige custos de despedimento

PS e PSD travam subida das compensa-
coes por despedimento

Trabalhadores deixam de poder abdicar 
de creditos devidos no fim do contrato

Uma mordaça a menos  

Da bondade de uma alteracao legislativa 
anunciada 

Empresas impedidas de recorrer a con-
tratação externa

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/governo-corrige-ps-custos-de-despedimento-so-sobem-para-trabalho-futuro
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/lei-laboral/amp/ps-e-psd-travam-subida-das-compensacoes-por-despedimento
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/lei-laboral/amp/ps-e-psd-travam-subida-das-compensacoes-por-despedimento
https://amp.expresso.pt/economia/2023-01-03-Trabalhadores-deixam-de-poder-abdicar-de-creditos-devidos-no-fim-do-contrato-931a3e22
https://amp.expresso.pt/economia/2023-01-03-Trabalhadores-deixam-de-poder-abdicar-de-creditos-devidos-no-fim-do-contrato-931a3e22
https://amp.expresso.pt/politica/2023-01-04-Uma-mordaca-a-menos-96fa6a2c
https://amp.expresso.pt/politica/2023-01-04-Uma-mordaca-a-menos-96fa6a2c
https://amp.expresso.pt/politica/2023-01-04-Uma-mordaca-a-menos-96fa6a2c
https://tvi.iol.pt/noticias/amp/contratacao-coletiva/contratacao-externa/empresas-impedidas-de-recorrerem-a-contratacao-externa-um-ano-apos-despedimento-coletivo/20230103/63b4773a0cf2254fb28bc9b8
https://tvi.iol.pt/noticias/amp/contratacao-coletiva/contratacao-externa/empresas-impedidas-de-recorrerem-a-contratacao-externa-um-ano-apos-despedimento-coletivo/20230103/63b4773a0cf2254fb28bc9b8
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Laboração contínua: 
lei muda, permissividade 
continua
O Bloco propôs que as autorizações da 
laboração contínua (art.º 16.º da lei que 
regulamenta o Código) fossem limitadas 
aos casos em que motivos económicos 
ou tecnológicos “tornem manifestamen-
te necessário e imprescindível um alarga-
mento do período de laboração”. 

A proposta do Bloco foi chumbada e a 
proposta do Governo, apesar de apre-
sentada como tendo a intenção de limi-
tar ou “densificar” os critérios para a au-
torização de laboração contínua, coloca 
entre vários fundamentos as “condições 
de mercado em que as empresas atuam” 
e “o aumento temporário ou extraordi-
nário de atividade ou encomendas”.  Ou 
seja, em vez de se restringir a laboração 
contínua, que implica que os horários de 
laboração são estendidos, inclusive a 24 
horas por dia, apenas a necessidades so-
ciais impreteríveis (transportes, saúde, 
abastecimento de energia…) e a motivos 
económicos e tecnológicos relacionados 
com a segurança e a operação dos equi-
pamentos (como acontece em algumas 
indústrias), fica a porta escancarada para 
todo o tipo de empresas poderem ter es-
tes períodos alargados de laboração, im-
pondo depois aos trabalhadores turnos e 
escalas altamente prejudiciais para a sua 
saúde e para a conciliação entre a vida 
profissional e pessoal. 

O Bloco votou contra a proposta do Go-
verno e levou ao debate exemplos con-
cretos que mostram o absurdo desta per-
missividade, como empresas de batatas 

fritas (a Matutano) ou fábricas de produ-
ção de rolhas (no distrito de Aveiro) que 
têm tido este tipo de autorizações.

Nenhuma resposta para os 
trabalhadores por turnos e 
noturnos 
Todas as propostas relativas ao trabalho 
por turnos (art. 220.º e seguintes), que o 
Bloco propôs, foram chumbadas pelo PS 
e pelo PSD. O trabalho por turnos abran-
ge hoje cerca de 800 mil trabalhadores 
e o regime que consta do Código do Tra-
balho é muito minimalista e não prote-
ge suficientemente estes trabalhadores, 
embora haja boas experiências no âmbi-
to da contratação coletiva. 

O Bloco pretendia inscrever na lei ge-
ral limitações ao período de trabalho do 
trabalhador por turnos (máximo de 35 
horas semanais), alargar os períodos de 
descanso entre turnos, prever que tem 
de haver acordo do trabalhador para 
este regime, garantir o direito a reforma 
antecipada, em termos proporcionais ao 
número de anos trabalhados por turnos 
(seis meses por cada ano trabalhado por 
turnos). O PCP também tinha propostas 
sobre estas matérias, igualmente chum-
badas. Foi ainda votada uma alteração do 
Bloco para que o trabalho noturno fosse 
aquele que é prestado entre as 20h e as 
7h do dia seguinte (art. 223.º).  A propos-
ta foi chumbada por PS e PSD, manten-
do-se assim um conceito absurdo, de 
acordo com o qual se considera trabalho 
noturno “o prestado num período que 
tenha a duração mínima de sete horas e 
máxima de onze horas, compreendendo 
o intervalo entre as 0 e as 5h”.

TRABALHO POR TURNOS
E LABORAÇÃO CONTÍNUA
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Sindicatos vão poder entrar 
em empresas onde não há 
sindicalizados

Também foram votadas propostas para 
garantir o direito à atividade sindical 
nas empresas (art.º 460.º), incluindo na-
quelas onde não existem filiados. Bloco 
e PCP propunham apenas a inclusão de 
“direções das associações sindicais” nes-
se artigo, deixando de haver o exclusivo 
de “delegados sindicais, comissões sin-
dicais e comissões intersindicais” (que 
pressupõem a existência de filiados do 
sindicato na empresa e respetiva eleição 
de representantes). 

A solução inicial do Governo, criticada 
pela CGTP foi rejeitada. As propostas do 
Bloco e PCP também. Mas ficou uma al-
teração, através de um novo número, que 
garante que “o disposto nos artigos 461.º 
[reuniões de trabalhadores], 464.º [direi-
to a instalações da empresa para exercí-
cio de funções sindicais] e 465.º [direito 
a afixar e distribuir informação sindical] 
aplica-se igualmente a empresas onde 
não existam trabalhadores filiados em as-
sociações sindicais, com as necessárias 
adaptações”. 

A proposta, apresentada pelo PS na se-
quência das críticas da esquerda e dos 
sindicatos à proposta inicial do Governo 
(que não passou), acabou por ser aprova-
da, contando apenas com a oposição da 
direita.

Na verdade, trata-se de uma velha causa 
de Arménio Carlos, que enquanto líder 

da CGTP se bateu por este esclarecimen-
to. Em 2020, o tema foi levado por Armé-
nio à abertura do Congresso da CGTP. 
Em causa está o facto de, na versão que 
existia até agora, a lei estabelecer que o 
desenvolvimento da atividade sindical na 
empresa é feito “nomeadamente” através 
de delegados sindicais, comissões sindi-
cais e comissões intersindicais. A ques-
tão era pois, como identificou Arménio, 
a de saber “o que acontece quando não 
há sindicalizados e delegados sindicais 
na empresa”, havendo uma interpretação 
da Autoridade para as Condições do Tra-
balho (ACT) sobre este artigo que trava-
va a entrada de dirigentes sindicais nas 
empresas onde não houvesse represen-
tação. 

A polémica interpretativa fica assim, com 
esta alteração, sanada em favor dos sin-
dicatos. Também na questão da convo-
cação de reuniões (art.º 461.º), que até 
agora podia ser feita i) por um terço dos 
trabalhadores; ii) por 50 trabalhadores; 
iii) pela comissão sindical ou intersindi-
cal, passa também a poder ser feita “pelo 
delegado sindical em empresas com me-
nos de 50 trabalhadores”. 

A proposta foi aprovada com esta ver-
são, entregue na especialidade pelo PS, 
embora PCP e Bloco não tivessem, nas 
suas propostas, colocado esta possibili-
dade apenas para empresas com menos 
de 50 trabalhadores (isto é, bastaria um 
delegado sindical, mesmo em grandes 
empresas). Trata-se, em todo o caso, de 
um progresso. 

DIREITOS DAS ORGANIZAÇÕES  
REPRESENTATIVAS DE TRABALHADORES
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Relatório Único: continuam as 
práticas de boicote na informa-
ção às Comissões de Trabalha-
dores

Por outro lado, o Bloco apresentou uma 
proposta para impedir que, sob o pre-
texto da “proteção de dados”, as enti-
dades patronais soneguem a informa-
ção do Relatório Único às Comissões 
de Trabalhadores e sindicatos. 

No debate, o Bloco utilizou o exemplo 
da RTP, que entrega à CT o Relatório 
Único com todas as linhas de informa-
ção (sobre remunerações, por exem-
plo) passadas com corretor branco, 
num extenso documento de dezenas 
e dezenas de páginas em que não há 
uma única informação acessível. Trata-
-se de um verdadeiro boicote a um di-
reito das organizações representativas 
dos trabalhadores. 

O Bloco propôs, nesse art. 424.º que 
se incluísse explicitamente o Relatório 
sobre a “atividade social da empresa” 
no conteúdo do direito à informação 
(reforçando o que está previsto na lei 
105/2009), e que a lei passasse a dis-
por explicitamente que “A legislação 
relativa à proteção de dados pessoais 
não constitui óbice ao cumprimento, 
pelo empregador, da disponibilização 
da informação prevista no número an-
terior”. 

A proposta do Bloco foi apoiada pelo 
PCP, mas chumbada pelo voto do PS e 
do PSD.

Acesso ao mail  
profissional dos trabalhadores 
não é disponibilizado  
às  ORT

Ainda no que diz respeito aos direitos 
dos sindicatos e CT poderem desen-
volver a sua atividade, o Bloco propôs 
que “o endereço de correio eletrónico 
profissional” dos trabalhadores tivesse 
de ser facultado obrigatoriamente às 
organizações representativas dos tra-
balhadores. 

Na realidade, o que estava previsto na 
lei não funciona para a era digital, na 
medida em que a informação sindical 
apenas pode ser exposta no “placard 
sindical”, o que não é eficaz em con-
textos em que haja trabalhadores em 
teletrabalho. 

Apesar de em 2021 o Bloco já ter conse-
guido incluir o direito de os sindicatos 
poderem utilizar a “lista de distribuição 
de correio eletrónico” para este efeito 
(alteração feita no quadro da lei sobre 
teletrabalho), o facto é que as empre-
sas tendem a interpretar essa norma de 
forma a serem elas, entidades empre-
gadoras, a controlarem essas lista de 
distribuição, fazendo uma espécie de 
intermediação entre a informação sin-
dical e os trabalhadores, o que limita 
a autonomia do trabalho sindical e de 
CT. . A proposta do Bloco foi chumbada 
pelo PS e pelo PSD, tendo o apoio do 
PCP.



23

Alarga-se direito a reunião às 
que se realizem on-line

Neste tema foi aprovada uma alteração 
proposta pelo Bloco que, no artigo sobre 
as reuniões no local de trabalho (art. 419.º) 
alarga o âmbito desse direito de reunião 
também às que sejam “convocadas e rea-
lizadas com recurso a tecnologias de in-
formação e comunicação”, protegendo 
legalmente estas reuniões convocadas 
pelas Comissões de Trabalhadores duran-
te o horário de trabalho, até um período 
máximo de 15 horas por ano. Trata-se de 
dar às organizações dos trabalhadores no-
vos mecanismos para a organização cole-
tiva em contextos de digitalização e em 
que milhares de trabalhadores não têm 
trabalho exclusivamente presencial.

Certificação de Atas  
dispensada

No processo de constituição e eleições de 
CT (art.ºs 438.º e 439.º) houve alterações, 
propostas pelo PS, para substituir a neces-
sidade de “cópias certificadas das atas” 
por “cópias das atas”, para facilitar o pro-
cesso (salvaguardando-se a possibilidade 
de exigir os originais ou de cópias autenti-
cadas), aprovadas por unanimidade. 

MAIS INFORMAÇÃO

Sindicatos vão poder entrar em empre-
sas onde não há sindicalizados

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/lei-laboral/amp/sindicatos-vao-poder-entrar-em-empresas-onde-nao-ha-sindicalizadossindicatos-vao-poder-
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/lei-laboral/amp/sindicatos-vao-poder-entrar-em-empresas-onde-nao-ha-sindicalizadossindicatos-vao-poder-
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Recusada a reposição do 
princípio do tratamento mais 
favorável ao trabalhador, 
mas uso dos algoritmos fica 
salvaguardado

A prevalência do tratamento mais favorá-
vel (art.º 3.º, sobre “relação entre fontes 
de regulação”) foi proposta pelo Bloco e 
pelo PCP, para instituir esse princípio na 
sua plenitude. 

Com os votos favoráveis de Bloco e PCP,  
foi chumbada pelo PS, PSD, Chega e IL. 
A reposição integral do princípio do tra-
tamento mais favorável foi retomada 
noutros artigos (nomeadamente no art.º 
476.º, 478.º e 482.º), com as mesmas vo-
tações. Trata-se de uma divergência de 
princípio entre a esquerda e o PS, que 
converge com a posição da direita. Tal 
como permanece, a lei permite, salvo em 
certas matérias que são salvaguardadas, 
que as convenções coletivas e os con-
tratos individuais disponham em sentido 
menos favorável para o trabalhador do 
que a lei geral. 

Neste âmbito, foi apenas aprovada pro-
posta do Governo que inclui o “uso de 
algoritmos e inteligência artificial, no-
meadamente no âmbito do trabalho nas 
plataformas digitais” no elenco de ma-
térias protegidas pelo tratamento mais 
favorável (em 2021 tinham sido também 
incluídas neste elenco as normas sobre 
teletrabalho), não podendo estas ser 
afastadas por contratação coletiva. 

A proposta foi  aprovada com votos a fa-
vor do PS e do Bloco, os votos contra da 
IL e a abstenção do PSD, do CH e do PCP.

Recibos verdes incluídos na 
contratação coletiva 
Foi aprovada uma proposta do PS e do 
Governo (no art. 10.º) que inclui os traba-
lhadores a recibo verde na contratação 
coletiva, sempre que tenham dependên-
cia económica (mais de 50% dos rendi-
mentos para uma entidade contratante). 
Previu-se também (art. 10.º-A) que traba-
lhadores a recibo verde /independentes 
possam ser representados por associa-
ções sindicais e comissões de trabalha-
dores, aplicando-se-lhes as convenções 
coletivas já existentes no seu setor ou 
empresa. Aprovado com votos a favor do 
PS e BE, abstenção do PCP e votos contra 
da direita.

Mantém-se caducidade das 
convenções coletivas 
O fim da caducidade unilateral das con-
venções foi também chumbado (no-
meadamente no art. 499.º e 500.º). As 
propostas do Bloco e do PCP, que es-
tabeleciam que “a convenção coletiva 
mantém-se em vigor enquanto não for 
substituída por outro instrumento de re-
gulamentação coletiva de trabalho”, tive-
ram o voto contra do PS e do PSD. Assim, 
mantém-se na lei um dos principais fato-
res de desequilíbrio das relações coleti-
vas de trabalho, que funciona como ver-
dadeiro instrumento de chantagem na 
negociação entre sindicatos e patrões. 
A manutenção desta norma é particular-
mente grave não apenas pelo potencial 
de ausência de cobertura de trabalhado-
res pela contratação coletiva (que só é 
parcialmente colmatada por via das por-

CONTRATAÇÃO
COLETIVA
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tarias de extensão) mas porque ela tem 
sido um fator de degradação do próprio 
conteúdo das convenções negociadas.

Chumbado o prolongamento 
até 2024 da moratória à 
caducidade atualmente em 
vigor

Para além de propor a revogação da pos-
sibilidade da caducidade unilateral, o 
Bloco ainda propôs o prolongamento da 
moratória à caducidade das convenções, 
que está em vigor até março de 2023 (art. 
2.º da Lei 11/2021). 

Em outubro de 2021, e durante a cam-
panha, a ministra do trabalho chegou a 
manifestar a disponibilidade do governo 
para essa prorrogação, suspendendo o 
prazo de sobrevigência das convenções 
até março de 2024. Mas depois deixou 
cair a proposta na última versão da Agen-
da do Trabalho Digno. 

O Bloco propôs retomar a ideia de pro-
longar a moratória, mas a proposta foi 
chumbada por PS e PSD, tendo o apoio 
do PCP. 

O PS incluiu todavia uma norma de apli-
cação no tempo das novas regras sobre 
arbitragem que passam a ser aplicadas 
desde o momento em que termina a mo-
ratória presentemente em vigor, fazendo 
retroagir o efeito da lei agora aprovada 
ao dia 9 de março de 2023, para permitir 
o acionamento da arbitragem para ava-
liar os fundamentos da caducidade das 
convenções que estejam sob o efeito da 
moratória.

Trabalhadores em outsourcing 
passam a ter os mesmos direitos 
dos restantes trabalhadores da 
empresa 
Foi aprovada um novo artigo (498.º-A), 
que fazia parte da proposta original do 
governo, trazendo para o Código do Tra-
balho uma inovação importante: prevê 
que “em caso de aquisição de serviços 
externos a entidade terceira para o de-
sempenho de atividades corresponden-
tes ao objeto social da empresa adqui-
rente, o instrumento de regulamentação 
coletiva de trabalho vincula o beneficiário 
da atividade é aplicável ao prestador de 
serviço, quando lhe seja mais favorável”. 
Uma vez que uma das grandes vantagens 
da externalização, do recurso ao outsour-
cing, é poder ter trabalhadores com salá-
rios e condições de trabalho piores que 
aqueles que estariam abrangidos pelo 
acordo da empresa ou pela convenção 
coletiva, isto abre uma possibilidade real 
de acabar com essa vantagem para os 
patrões, nomeadamente em setores em 
que esta tem sido uma estratégia gene-
ralizada para comprimir custos e direitos. 
É o caso, por exemplo, de empresas de 
telecomunicações (Altice…), da banca, 
ou mesmo de setores como a medicina, 
com o recurso a tarefeiros que não são 
abrangidos pelas mesmas regras que 
os médicos que estão sob as regras da 
contratação coletiva do setor. Claro que 
a norma tem uma expressão que pode 
ser manipulada pelos patrões, quando 
diz  que as atividades têm de ser “corres-
pondentes ao objeto social da empresa”. 
Em todo o caso, acontece aqui o que 
sucedeu já no trabalho temporário (obri-
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gação de aplicação das mesmas regras), 
e que esteve na origem da substituição 
de empresas de trabalho temporário por 
empresas prestadoras de serviços, pre-
cisamente para fugir à obrigação de os 
trabalhadores terem os mesmos direitos. 
Abre-se, também aqui, um campo inte-
ressante de disputa no campo da luta 
sindical e da exigência da fiscalização. O 
Bloco já tinha proposto este princípio em 
2019, tendo sido então chumbado, Ago-
ra, a regra foi aprovada com os votos fa-
voráveis do PS, Bloco e PCP.

Arbitragem é alargada
Confrontado com a inegável situação de 
degradação da negociação coletiva, re-
sultante da manutenção da possibilidade 
de os patrões fazerem caducar as con-
venções por decisão unilateral, o PS e o 
Governo avançaram com propostas para 
alargar os mecanismos de arbitragem. 

A arbitragem está prevista na lei desde 
1976 (no Decreto-Lei 164-A/76, que “re-
gulamenta as relações coletivas de traba-
lho”). No período pós-revolucionário, já 
se previa (art.º 15.º daquele Decreto) que 
“a todo o tempo, as partes podem acor-
dar em submeter a arbitragem nos termos 
que definirem (…) os conflitos coletivos 
que resultem da celebração ou revisão de 
uma convenção coletiva”, sendo a arbitra-
gem feita “por três árbitros, um nomeado 
por cada uma das partes e o terceiro esco-
lhido pelos árbitros de parte”. 

Além disso, o mesmo diploma de 1976 
(art.º 16.º) estabelecia a possibilidade da 

arbitragem obrigatória para empresas pú-
blicas ou nacionalizadas, por despacho 
do Ministério do Trabalho “nos conflitos 
coletivos inerentes à celebração ou revi-
são de uma convenção coletiva aplicável 
a empresas públicas ou nacionalizadas”. 
Nessa altura, o resultado das decisões 
arbitrais, que tinham o mesmo efeito ju-
rídico da convenção coletiva, estavam 
todavia submetidas a um princípio: “não 
podem diminuir direitos ou garantias 
consagrados em convenções coletivas 
de trabalho anteriores”. Hoje, o tratamen-
to mais favorável não se aplica ao conjun-
to de matérias da lei, apenas a algumas. 
Ou seja, pode haver decisões arbitrais 
melhores ou piores para os trabalhadores 
que as convenções que pretendem subs-
tituir. Num cenário em que o Governo não 
retoma o princípio de uma convenção só 
poder ser substituída por outra conven-
ção (ou seja, em que não acaba com a 
caducidade, como propôs Bloco e PCP), o 
PS propôs limitar essa caducidade através 
de dois mecanismos de arbitragem. Atual-
mente, a arbitragem é comum para fixar 
serviços mínimos e irrelevante no domínio 
das convenções coletivas.

Denúncia de convenção coletiva 
tem de ser fundamentada e 
pode ser apreciada por tribunal 
arbitral
Uma primeira alteração é a que prevê que 
a denúncia da convenção coletiva deve 
ser “acompanhada de fundamentação 
quanto a motivos de ordem económica, 
estrutural ou a desajustamentos do regi-
me da convenção denunciada” (n. 2 do 
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art.º 500º, na nova redação proposta 
pelo Governo). Elimina-se assim deste n.º 
a expressão “sem prejuízo da sua valida-
de e eficácia”. Esta expressão, agora eli-
minada, esvaziava a obrigatoriedade da 
fundamentação, atribuindo-lhe os efeitos 
(fazer caducar a convenção) independen-
temente de aquela existir ou não. Além, 
desta mudança, e em conexão com ela, a 
fundamentação pode agora ser sindicada 
por um colégio de árbitros, sob requeri-
mento da parte que a recebe (por norma, 
o sindicato). Trata-se da nova “arbitragem 
para apreciação da denúncia de conven-
ção coletiva” (art.º 500.º A). Ou seja, em 
vez de a denúncia da convenção valer au-
tomaticamente, como hoje sucede, exis-
te um filtro: a pedido do sindicato, um co-
légio de três árbitros (constituídos pelo 
mecanismo comum de um indicado por 
cada uma das partes e um árbitro-presi-
dente sorteado) verifica se os fundamen-
tos para fazer caducar aquela convenção 
e iniciar a negociação de outra (negocia-
ção que pode ter sucesso ou não) são ou 
não válidos. Se entender que os motivos 
da denúncia não são válidos, esse pedido 
de caducidade fica sem efeito, manten-
do-se a convenção existente em vigor.

Arbitragem necessária passa a 
poder ser requerida a qualquer 
momento em que negociação 
falhe, sendo a convenção 
substituída por instrumento de 
regulamentação arbitral
Uma segunda proposta alarga o âmbito 
da “arbitragem necessária” (art. 510.º). 
Atualmente, esta arbitragem só pode ser 
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requerida 12 meses após a caducidade 
da convenção e tem uma pré-condição: 
a decisão prévia, pelo tribunal arbitral, de 
que “existe probabilidade séria de as par-
tes chegarem a acordo” e que por isso o 
prazo da sobrevigência é suspenso. Ou 
seja, em casos em que a entidade patro-
nal não queira chegar a acordo, tem todos 
os instrumentos para conseguir não che-
gar sequer a qualquer fase arbitral. Com 
a proposta do PS, a arbitragem necessária 
pode ser também requerida em qualquer 
situação por qualquer das partes, durante 
o período de sobrevigência. Isto é, “caso 
a negociação não seja remetida para me-
diação nos termos do disposto no n.º 4 
ou nas situações em que haja mediação 
mas esta se conclua sem acordo quanto 
à revisão total ou parcial da convenção 
coletiva, qualquer das partes pode reque-
rer imediatamente arbitragem necessária” 
(novo n.º no art.º 501.º- A). Assim, a fal-
ta de acordo num processo negocial não 
tem inevitavelmente como consequência 
a caducidade da convenção, mas, se al-
guma das partes o requerer, uma decisão 
arbitral que substituirá e produzirá os mes-
mos efeitos da convenção coletiva. Mitiga-
-se assim um poder absoluto dos patrões, 
na medida em que já não está ao dispor de-
les impor, unilateralmente, que a uma con-
venção suceda um vazio. Em último caso, 
sucede-lhe um instrumento de regulamen-
tação coletiva não negocial, arbitral.

Arbitragem: um instrumento 
para os sindicatos?
Estas medidas que alargam a arbitragem 
à apreciação dos fundamentos da cadu-

cidade e que permitem um recurso mais 
alargado à arbitragem necessária, que já 
existia mas não era utilizável, foram criti-
cadas pela CIP. No entender dos patrões, 
elas “não só enfermam de inconstitucio-
nalidade por claramente contenderem 
com o princípio da autonomia coletiva 
que o artigo 56.º da CRP consagra, como, 
também, são violadoras da Convenção 
n.º 98 da Organização Internacional do 
Trabalho”, sendo “fortemente potencia-
doras do imobilismo ao nível da negocia-
ção coletiva” ao “tornar a utilização da 
arbitragem necessária como mecanismo 
impeditivo da caducidade” (Parecer da 
CIP à proposta).

Num contexto em que os patrões têm 
hoje todo o poder nas mãos para fazer 
caducar uma convenção e para fazer su-
ceder-lhe um vazio, este mecanismo é 
inegavelmente uma limitação do poder 
patronal em favor dos sindicatos. Toda-
via, há que sublinhar que esta solução 
está longe de ser ideal, por dois motivos. 

Primeiro, porque a resposta ao desequi-
líbrio hoje existente não é a substituição 
da negociação, que devia acontecer  em 
condições de equilíbrio que atualmente 
não existem, pela arbitragem. Uma con-
venção coletiva exprime a autonomia 
coletiva dos sujeitos laborais, um instru-
mento de regulamentação resultante de 
arbitragem não.

Em segundo lugar, apesar de a incerteza 
sobre o resultado da arbitragem poder 
jogar contra os patrões, podendo até es-
timular a continuação das negociações, 
o seu resultado também é incerto para os 
trabalhadores, precisamente por não es-
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tar limitado pela impossibilidade de dimi-
nuir direitos e garantias que estivessem 
na convenção caducada.

Neste debate, o Bloco insistiu na sua 
proposta de princípio, tendo votado fa-
voravelmente o alargamento dos meca-
nismos de arbitragem necessária (figura 
existente há décadas), por entendermos 
que dão mais algum poder aos sindica-
tos num contexto em que o desequilíbrio 
de fundo não foi revertido. E absteve-se 
na arbitragem para apreciação dos fun-
damentos da caducidade, por ter, sobre 
a matéria da caducidade, a proposta de 
eliminar a possibilidade de uma conven-
ção caducar, só podendo ser substituída 
por outra.

Mantém-se possibilidade 
de escolha individual de 
convenção, que desincentiva a 
filiação em sindicatos 

Uma norma polémica do Código tem sido 
a que permite a “escolha de convenção 
aplicável” (art.º 497.º) por parte do traba-
lhador que não seja filiado em qualquer 
associação sindical. Esta possibilidade 
põe em causa o princípio da filiação, de 
acordo com o qual uma convenção co-
letiva se aplica aos trabalhadores filiados 
no sindicato e às entidades patronais fi-
liadas na associação de empregadores 
que celebrou aquela convenção (caso 
não a tenha celebrado diretamente). 

Esta lógica de estímulo aos free-riders é, 
na realidade, uma norma antissindical, 
individualizando a escolha da convenção 

e fazendo com que o trabalhador não fi-
liado possa beneficiar de uma das prin-
cipais vantagens da filiação (a abrangên-
cia por uma convenção coletiva) sem ter 
de participar ou contribuir, do ponto de 
vista humano e material, para o sindicato 
que a celebra. O trabalhador filiado tem 
assim de ser abrangido pela convenção 
do seu sindicato; o não filiado escolhe 
a convenção que mais lhe convier, não 
tendo qualquer incentivo a filiar-se, 
transformando-se o direito à contra-
tação coletiva não num direito coleti-
vo, mas numa espécie de menu indivi-
dual, em que os não filiados têm mais 
direitos que os filiados. Bloco e PCP 
propuseram a revogação deste artigo, 
mas a proposta teve a oposição do PS 
e do PSD (esta norma vem do Código 
de 2009). Manteve-se assim o princí-
pio. PCP e Bloco votaram contra este 
artigo. A única alteração, aprovada pelo 
PS sozinho, acrescenta que “a escolha 
[da convenção] não poderá ocorrer se 
o trabalhador já se encontrar abrangido 
por portaria de extensão de convenção 
coletiva aplicável no mesmo âmbito do 
setor de atividade, profissional ou geo-
gráfico”. 

Empresas com contratação 
coletiva têm prioridade na 
atribuição de apoios e fundos 
europeus 

Foi aprovado um acrescento ao artigo so-
bre a “promoção da contratação coleti-
va” (art.º 485.º) que dispõe que o Estado 
privilegia “as empresas outorgantes de 
convenção coletiva celebrada e/ou revis-
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ta, no quadro do acesso a apoios ou fi-
nanciamentos públicos, incluindo fundos 
europeus sempre que pertinente, dos 
procedimentos de contratação pública e 
de incentivos de natureza fiscal”. Trata-se 
de uma medida que foi criticada pela di-
reita e pelos patrões, por discriminar, no 
acesso a fundos, empresas que não quei-
ram ter contratação coletiva. Mas em boa 
verdade, apesar de dar um sinal na con-
tratação pública em favor de empresas 
com contratação coletiva (o que não é 
mau), a norma tem um alcance indeter-
minado, nomeadamente pela inclusão da 
expressão “sempre que pertinente”, que 
dá grande margem ao governo para deci-
dir quando é ou não pertinente a aplica-
ção de tal critério. A direita votou contra, 
tal como o PCP. O Bloco absteve-se.

MAIS INFORMAÇÃO

Negociação coletiva vai passar 
a abranger independentes 
economicamente dependentes

Contratação coletiva e arbitragem 
necessária: um trunfo contra a 
caducidade?

Maria da Paz Campos Lima: Que 
desafios se colocam à contratação 
coletiva e que respostas à economia de 
plataformas?

Empresas com contratação coletiva vão 
poder ter vantagem no acesso a fundos 
europeus

https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/lei-laboral/amp/negociacao-coletiva-vai-passar-a-abranger-independentes-economicamente-dependentes
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/lei-laboral/amp/negociacao-coletiva-vai-passar-a-abranger-independentes-economicamente-dependentes
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/emprego/lei-laboral/amp/negociacao-coletiva-vai-passar-a-abranger-independentes-economicamente-dependentes
https://observatorio.almedina.net/index.php/2022/01/05/contratacao-coletiva-e-arbitragem-necessaria-um-trunfo-contra-a-caducidade/
https://observatorio.almedina.net/index.php/2022/01/05/contratacao-coletiva-e-arbitragem-necessaria-um-trunfo-contra-a-caducidade/
https://observatorio.almedina.net/index.php/2022/01/05/contratacao-coletiva-e-arbitragem-necessaria-um-trunfo-contra-a-caducidade/
https://www.esquerda.net/content/maria-da-paz-campos-lima-que-desafios-se-colocam-contratacao-coletiva-e-que-respostas
https://www.esquerda.net/content/maria-da-paz-campos-lima-que-desafios-se-colocam-contratacao-coletiva-e-que-respostas
https://www.esquerda.net/content/maria-da-paz-campos-lima-que-desafios-se-colocam-contratacao-coletiva-e-que-respostas
https://www.esquerda.net/content/maria-da-paz-campos-lima-que-desafios-se-colocam-contratacao-coletiva-e-que-respostas
https://eco.sapo.pt/2023/01/17/empresas-com-contratacao-coletiva-vao-poder-ter-vantagem-no-acesso-a-fundos-europeus/
https://eco.sapo.pt/2023/01/17/empresas-com-contratacao-coletiva-vao-poder-ter-vantagem-no-acesso-a-fundos-europeus/
https://eco.sapo.pt/2023/01/17/empresas-com-contratacao-coletiva-vao-poder-ter-vantagem-no-acesso-a-fundos-europeus/
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O ponto de partida 
discriminatório na legislação 
sobre o serviço doméstico
Um dos diplomas que foi também deba-
tido e alterado neste processo foi o “re-
gime jurídico das relações de trabalho 
emergentes do contrato de serviço do-
méstico”, que vem da década de 1990 
(Decreto-Lei n.º 235/92, de 24 de outu-
bro). É importante lembrar que o trabalho 
doméstico assalariado sempre foi histo-
ricamente invisibilizado, menorizado do 
ponto de vista do seu reconhecimento 
social e económico, mas também mar-
ginalizado legislativamente. Só em 1980 
passa a existir um regime laboral que en-
quadra especificamente esta atividade. 
Até então, ao contrário do que acontecia 
com outros trabalhos, o serviço domésti-
co continuava a ser regulado pelo Código 
Civil de 1867. Mesmo a Lei do Contrato de 
Trabalho, de 1966, não incorporou esta 
atividade. Quando se definiu uma lei para 
o trabalho doméstico assalariado, consi-
derou tratar-se de um regime especial, 
com lei própria. Quando, em 2003, se 
unificou várias leis laborais num Código 
do Trabalho, o serviço doméstico mante-
ve-se à parte.

Além de existir como um regime especial 
(o que acontece também, por exemplo, 
com trabalhadores marítimos ou com o 
regime dos trabalhadores desportivos), 
é sobretudo o conteúdo discriminatório 
da lei do serviço doméstico que choca. 
Pela lei atual, parcialmente alterada nes-
te processo, as trabalhadoras do serviço 
doméstico (em 98% dos casos são mu-
lheres) têm por lei um período normal 
de trabalho superior aos trabalhadores 

em geral (44 horas semanais, em vez das 
40 horas). Só têm direito a receber me-
tade do subsídio de natal (e pago até 22 
de dezembro!). As causas para o despe-
dimento são muito mais amplas do que 
as aplicáveis aos trabalhadores em geral 
e nem precisam de um comportamento 
culposo por parte da trabalhadora. Em 
caso de cessação de contrato a prazo 
a compensação nem sempre se aplica. 
Não são definidas condições mínimas de 
habitabilidade no caso das trabalhado-
ras alojadas. O tempo de disponibilidade 
não é contabilizado para as “internas” (ou 
seja, só é contado o tempo de trabalho 
“efetivamente prestado”) e o seu repouso 
pode ser interrompido com uma grande 
latitude. O salário mínimo, instituído em 
1974, era diferente para as “empregadas 
domésticas”. Até 2004 havia em Portugal 
o salário mínimo geral e um outro, mais 
baixo, para estas trabalhadoras. Que a 
correção destas gritantes injustiças te-
nha merecido pouca atenção ao longo de 
décadas é sinal do apoucamento destas 
trabalhadoras na nossa sociedade e no 
ordenamento legal. Mesmo sendo uma 
realidade que abrange, de acordo com as 
estimativas da OIT, 109 mil trabalhadores 
em Portugal.

Chumbada inclusão do serviço 
doméstico no Código do 
Trabalho. Clarificada aplicação 
subsidiária do regime geral. 
O Bloco propôs uma mudança paradig-
mática no enquadramento do trabalho 
doméstico assalariado: não mais uma lei 
específica, mas a sua inclusão no Códi-

SERVIÇO 
DOMÉSTICO



32

go do Trabalho, como uma modalidade 
específica de contrato, salvaguardando 
algumas particularidades que existem 
nesta atividade, desde logo, o facto de 
os empregadores serem famílias, e não 
empresas, e do local de trabalho ser um 
domicílio privado, o que coloca a neces-
sidade de adaptação de algumas normas 
gerais. Mas acabando com a lógica de 
marginalização legislativa e passando a 
integrá-las na lei geral, sendo aplicáveis 
as regras gerais, exceto em situações 
em que tal se justifique. Esta mudança 
de fundo, que só o Bloco propôs, foi re-
jeitada por PS e PSD, tendo o PCP (cujas 
propostas de alteração eram relativas à 
lei especial) acompanhado com o voto 
favorável a iniciativa do Bloco.

A manutenção de um regime especial 
tem originado debates interpretativos 
sobre os casos que não estão definidos 
pela lei do serviço doméstico. Por regra, 
o entendimento é que se aplicam, nesses 
casos, as disposições do Código. Ainda 
assim, para sanar essa questão, foi apro-
vada por unanimidade uma proposta do 
PCP que estabelece (novo art. 37.º-A da 
lei do serviço doméstico) que “às rela-
ções emergentes do contrato de traba-
lho de serviço doméstico aplicam-se as 
normas do Código do Trabalho em tudo 
o que não esteja previsto no presente re-
gime”. 

Melhorias na lei do serviço 
doméstico e fim de algumas 
discriminações
As alterações aprovadas neste processo 
foram as seguintes. Deixa de haver uma 

regra própria e discriminatória sobre sub-
sídio de natal (art.º 12.º), aplicando-se a 
regra geral (valor correspondente a um 
salário mensal, pago em novembro). O 
período normal de trabalho passa para 
as 40 horas semanais (art.º 13.º). O re-
pouso noturno (art. 14.º) passa das oito 
para as onze horas consecutivas, como 
no regime geral. No regime do serviço 
doméstico aplicam-se os mesmos feria-
dos que no regime geral (art.º 24.º). 

À cessação de contrato a prazo no re-
gime de serviço doméstico (art.º 28.º) 
aplica-se o que está no Código de Tra-
balho, que dispõe que há direito a com-
pensação quando o contrato termina 
por observação do seu termo. Para que 
haja justa causa de despedimento por 
comportamento do trabalhador, este 
passa ter de ser considerado culposo 
(art. 30.º). A generalidade destas altera-
ções foram aprovadas por unanimidade, 
registando-se apenas a abstenção do 
PSD sobre feriados.

Tempo de disponibilidade 
continua a não contar para 
trabalhadoras alojadas
Contudo, algumas propostas importan-
tes do Bloco, para além da mudança 
paradigmática de inclusão no Código, 
foram rejeitadas, o que motivou a abs-
tenção do Bloco (e do PCP) no art.º 28.º 
(sobre cessação de contrato) e o voto 
contra do Bloco no n. 2 do art.º 14.º 
(tendo PS e PSD votado a favor e o PCP 
optado pela abstenção). Esta posição do 
Bloco, acompanhada de uma declaração 
de voto, prende-se com o facto de, na 
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“duração de trabalho”, se definir que “no 
caso dos trabalhadores alojados apenas 
são considerados os tempos de trabalho 
efetivo”. 

Esta norma, que vem da lei de Cavaco 
de 1992, é, no nosso entendimento, in-
compatível com a Diretiva Europeia de 
2003 sobre tempos de trabalho, que 
preconiza a contabilização do tempo de 
disponibilidade como tempo efetivo de 
trabalho, e também da Convenção da 
OIT sobre trabalho doméstico. O caso 
é particularmente grave porque os tra-
balhadores  alojados podem, por lei, ver 
o seu tempo de descanso interrompido 
quando tenham sido contratados para 
assistir a doentes ou crianças até aos 
três anos, o que significa que o seu tem-
po de disponibilidade é, potencialmen-
te, ilimitado e até, neste sentido, não re-
munerado integralmente.

Mantém-se regime 
discriminatório de proteção 
social e subsídio de 
desemprego no serviço 
doméstico
O Bloco propôs a revisão do regime de 
segurança social no serviço doméstico 
(um novo art. 26.º-C a incluir na proposta 
de lei do Governo). O objetivo era rever 
um regime totalmente discriminatório 
que se aplica às empregadas domésti-
cas. Para lá da questão da informalida-
de, o que obviamente desprotege estas 
trabalhadoras, mesmo quando as suas 
relações de trabalho estão formalizadas 
e elas fazem descontos, na esmagadora 
maioria não têm acesso ao subsídio de 

desemprego. No atual regime específico 
de proteção social destas trabalhadoras, 
elas precisam de ter um contrato mensal 
a tempo inteiro e de não optar pelo cha-
mado “regime convencionado” (descon-
tos mais baixos, em função do indexante 
de apoios sociais e não do salário). 

Ora, a esmagadora maioria das traba-
lhadoras não tem um contrato a tempo 
inteiro, mas trabalha com vários empre-
gadores, e em geral optam pelo regime 
com contribuições menores. Esta situa-
ção coloca-as numa situação de imensa 
desproteção, o que aliás motivou já a 
crítica da OIT sobre esta matéria e obri-
gou a que, no período pandémico, fos-
sem criados apoios extraordinários para 
estas trabalhadoras. A proposta do Blo-
co foi rejeitada com os votos contra do 
PS, os votos a favor do PCP e do BE e a 
abstenção do PSD.

MAIS INFORMAÇÃO:
Proposta do Bloco de Esquerda para al-
teração do regime do serviço domésti-
co

O que sabemos sobre o serviço domés-
tico em Portugal?

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764d54424456464e545353394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c3245354d3251324d446b344c57526c4e3259744e4756684e433169597a646d4c546b334e7a686c59546c6a595445354d7935775a47593d&fich=a93d6098-de7f-4ea4-bc7f-9778ea9ca193.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764d54424456464e545353394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c3245354d3251324d446b344c57526c4e3259744e4756684e433169597a646d4c546b334e7a686c59546c6a595445354d7935775a47593d&fich=a93d6098-de7f-4ea4-bc7f-9778ea9ca193.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a793944543030764d54424456464e545353394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c3245354d3251324d446b344c57526c4e3259744e4756684e433169597a646d4c546b334e7a686c59546c6a595445354d7935775a47593d&fich=a93d6098-de7f-4ea4-bc7f-9778ea9ca193.pdf&Inline=true
https://scielo.pt/pdf/eva/n45/0874-6885-eva-45-102.pdf
https://scielo.pt/pdf/eva/n45/0874-6885-eva-45-102.pdf
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FISCALIZAÇÃO LABORAL
E REGIME DE INFRAÇÕES

ACT, Autoridade Tributária 
e Segurança Social passam 
a poder cruzar dados para 
combate à precariedade
Foi aprovada uma proposta, que tinha 
constado da versão inicial da “Agenda do 
Trabalho Digno”, que depois foi retirada 
da proposta de lei do Governo, e foi reto-
mada por insistência do Bloco (e poste-
riormente apresentada também pelo PS), 
relativa à interconexão de dados para a 
prossecução das competências da Au-
toridade para as Condições de Trabalho. 
Essa norma (art.º 21.º-A da proposta de lei 
15/XV/1ª), estabelece a interconexão dos 
dados da Segurança Social, Autoridade 
para as Condições de Trabalho, Autori-
dade Tributária e Instituto dos Registos e 
Notariado e pode ser útil no combate à 
precariedade, no impulso da ação espe-
cial de reconhecimento do contrato de 
trabalho (os dados tributários ajudam a 
identificar indícios de falsos recibos ver-
des) ou no combate às desigualdades de 
género. Foi aprovada por unanimidade.

Empresas têm de fazer registo 
semanal de trabalhadores 
em explorações agrícolas e 
estaleiros de construção civil
Foi aprovada a obrigatoriedade do regis-
to semanal de trabalhadores em explora-
ções agrícolas, e estaleiros temporários 
ou móveis de construção civil (art. 24.º 
da proposta de lei 15/XV/1ª) por parte da 
empresa utilizadora ou beneficiária final. 
São estas as empresas que, na prática, 
beneficiam do trabalho dos trabalhado-
res subcontratados a outras empresas e 

por isso faz sentido atribuir-lhes a elas, 
também, esta responsabilidade, para que 
não aleguem desconhecimento quando 
recorrem à terceirização/ outsourcing de 
serviços e a empresas prestadoras que 
se constituem como verdadeiros biom-
bos na atuação da inmspeçºao de traba-
lho e no controlo do trabalho forçado e 
clandestino nestes setores. A proposta 
foi aprovada com os votos a favor do PS, 
Bloco e PCP e a abstenção do PSD. 

O Bloco propôs que se retomasse a pro-
posta original do governo, de outubro de 
2021, que determinava um registo diário, 
e não apenas semanal, destes trabalha-
dores. Foi por pressão dos patrões, de-
signadamente da Confederação da Agri-
cultura, que o Governo alterou de diário 
para semanal, sempre com o pretexto da 
não “sobrecarga administrativa” das enti-
dades empregadoras. A proposta do Blo-
co foi todavia chumbada com os votos 
contra do PS e PSD e com o voto a favor 
do Bloco e PCP.

ACT e Ministério Público podem 
suspender despedimentos 
ilícitos 

No Estatuto da Inspecção Geral do Tra-
balho soma-se um novo poder (art. 11.º 
da lei 102/2000), que dispõe que sempre 
que um inspetor de trabalho verifique a 
existência de indícios de um despedi-
mento ilícito deve notificar a entidade pa-
tronal para regularizar a situação e, caso 
esta não o faça, comunica ao Ministério 
Público para que este suspenda o des-
pedimento através de um procedimento 
cautelar. 
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Esta norma resulta de um mecanismo 
excecional criado durante a pandemia, 
que não foi muito utilizado, e que agora 
toma a forma de procedimento suspen-
sivo via Ministério Público, replicando 
o que o Bloco havia conseguido incluir 
na lei sobre a ação especial de reconhe-
cimento do contrato do trabalho (para 
combate a falsos recibos verdes e ou-
tras formas de dissimulação dos contra-
tos de trabalho). O mecanismo proposto 
pelo governo foi aprovado com os votos 
favoráveis do PS, PCP e Bloco e o voto 
contra do PSD.

Empregadores que não 
declarem trabalhadores 
incorrem em crime até três anos 
de prisão
No que diz respeito ao Código dos Regi-
mes Contributivos para a Segurança So-
cial foram feitas algumas alterações que 
mereceram a concordância de PS, Bloco 
e PCP e, regra geral, o voto contra da di-
reita. 

Por exemplo, alargou-se para 12 o núme-
ro de meses (eram 6) que se presume que 
o trabalhador já exerceu para a entidade 
empregadora quando não haja comuni-
cação da admissão de trabalhadores. Ou 
seja, quando não haja registo do início da 
atividade, o empregador é responsável 
por pagar as contribuições 12 meses para 
trás. 

Além disso, passou a prever-se, no Re-
gime Geral das Infrações Tributárias (Lei 
15/2002) que as entidades patronais que 
não comuniquem à segurança social a 

admissão de trabalhadores no prazo de 
seis meses subsequentes ao termo do 
prazo legalmente previsto são punidas 
com pena até três anos de prisão, o que 
eleva à categoria de crime esta prática de 
recrutamento clandestino de trabalho.

Chumbada a responsabilização 
direta da cadeia de contratação

A propósito do “sujeito responsável por 
contra-ordenação laboral” (art. 551.º), 
as propostas do Bloco para uma res-
ponsabilização direta de toda a cadeia 
de subcontratação pelo cumprimento 
da lei e dos direitos dos trabalhadores 
foram chumbadas. 

Atualmente, a lei já prevê a responsa-
bilização solidária e subsidiária, mas 
os responsáveis da Autoridade para as 
Condições de Trabalho, nomeadamen-
te aqueles mais diretamente envolvidos 
no combate ao trabalho forçado nas ex-
plorações agrícolas do Alentejo, já cha-
maram a atenção para a necessidade de 
ir ainda mais longe, considerando sem-
pre e imediatamente o dono da obra 
ou da exploração agrícola diretamente 
responsável pela violaºão de direitos 
que possa ocorrer na sua exploração 
ou obra, contribuindo assim para aca-
bar com a impunidade que, atualmente, 
ainda persiste.

MAIS INFORMAÇÃO

Empresas  que não declarem trabalhado-
res em seis meses serão criminalizadas

https://www.dinheirovivo.pt/economia/nacional/amp/empresas-que-nao-declarem-trabalhadores-em-seis-meses-serao-criminalizadas--15714703.html
https://www.dinheirovivo.pt/economia/nacional/amp/empresas-que-nao-declarem-trabalhadores-em-seis-meses-serao-criminalizadas--15714703.html
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Estagiários não podem ganhar 
menos do que salário mínimo e 
passam a ter cobertura integral 
na segurança social.
Alteração à lei que estabelece as regras 
dos estágios profissionais extracurricula-
res (Decreto-Lei 66/2011), determinando 
que um estagiário não pode ganhar me-
nos que o salário mínimo nacional, isto é, 
760€ em 2023 (a lei atual estabelece que 
o subsídio de estágio tem como limiar mí-
nimo o Indexante de Apoios Sociais, ou 
seja, 480€ em 2023). Estabeleceu-se ain-
da que os estagiários devem ter um en-
quadramento na segurança social equi-
parado a contrato de trabalho por conta 
de outrem, com a mesma cobertura de 
eventualidades (art.º 10.º do Decreto-Lei 
sobre estágios).

Estudantes com contrato oral 
menos exigente
Foi aprovado, com os votos contra do 
Bloco e do PCP, um novo tipo de “contra-
to de trabalho com estudante” (art.º 89.º-
A do Código), vigente em férias escolares 
ou interrupção letiva, que não precisa de 
ser reduzido a forma escrita, da autoria 
do PS e com voto favorável do PSD.

Mantém-se alargamento do 
período experimental, embora 
com pequenas alterações 

Foi aprovada, com os votos a favor do PS, 
do PCP e do BE e votos contra do PSD, 
uma norma apresentada pelo Governo 
(art. 111.º) sobre período experimental 

que determina que, caso o empregador 
não cumpra o dever de comunicação so-
bre a duração do período experimental, 
presume-se que as partes acordaram a 
exclusão do período experimental. 

Ainda neste tema, mas noutro artigo 
(112.º), quer Bloco quer PCP propuseram 
a eliminação do alargamento da duração 
do período experimental para trabalha-
dores à procura do primeiro emprego e 
desempregados de longa duração que 
foi colocado na lei em 2019 (uma con-
trapartida dada aos patrões como com-
pensação pela limitação dos contratos 
a prazo), tendo essas propostas sido 
chumbadas pelo PS e pelo PSD. Bloco e 
PCP votaram contra alterações propos-
tas para este artigo pelo governo, mesmo 
que não fossem necessariamente piores 
que o que existe atualmente na lei (in-
cluem contratos com empregadores di-
ferentes e estágios na contabilização da 
duração do período experimental), por 
serem contra a filosofia da própria versão 
do artigo. 

O Bloco apresentou ainda uma propos-
ta, que constava da versão original da 
Agenda do Trabalho Digno e que o Go-
verno deixou cair, que obrigava o patrão 
a comunicar ao trabalhador os motivos 
da denúncia do contrato em período ex-
perimental, o que seria importante para 
contestar denúncias discriminatórias. 
Mas a proposta acabou chumbada com 
os votos contra do PS e do PSD e os votos 
a favor do Bloco e PCP.

ESTAGIÁRIOS, 
TRABALHADORES ESTUDANTES
E PERIODO EXPERIMENTAL
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Mantém-se contrato diferente 
para estrangeiros e apátridas
Propostas do Bloco e do PCP para eliminar 
o “contrato com trabalhador estrangeiro ou 
apátrida (art.º 5.º) foi rejeitada por PS, PSD, 
CH e IL. Objetivo era não haver regras es-
pecíficas sobre conteúdo e forma de con-
trato com trabalhadores estrangeiros.

PS e PSD recusam avançar com 
as 35 horas
Foram ainda debatidos os limites ao pe-
ríodo normal de trabalho (art. 203.º). O 
Bloco, tal como o PCP, propôs que se con-
sagrassem as 35 horas semanais para o 
setor privado (já existem no público), ao 
invés das atuais 40. Por razões de con-
quista de maior tempo para viver e con-
ciliação entre vida pessoal e profissional, 
como mecanismo de estímulo à criação 
líquida de emprego e garantindo equida-
de entre função pública e setor privado 
(incluindo os contratos individuais de 
trabalho que existem nos serviços públi-
cos). Apesar de toda a retórica em torno 
da “semana dos 4 dias”, que não fazem 
parte da “agenda do trabalho digno” pro-
posta pelo governo, dado que essa medi-
da foi remetida para projetos-piloto, quer 
o PS quer o PSD rejeitaram as propostas 
da esquerda para a redução do tempo de 
trabalho. Trata-se de uma questão cen-
tral. Na prática, a última conquista nesta 
matéria data de 1996, quando se reduziu 
de 44 para 40 horas semanais. Desde en-
tão, as alterações aos tempos de trabalho 
têm sido no sentido de uma maior desre-
gulação, por via de adaptabilidades e ban-
cos de horas.

Bancos de horas e 
adaptabilidades mantêm-se, 
trabalhadores com filhos até 3 
anos ficam dispensados
Medidas para revogar a adaptabilidade 
foram chumbadas, tendo apenas sido 
aprovada uma norma apresentada pelo 
governo que isenta da adaptabilidade gru-
pal (art.206.º) e do banco de horas grupal 
(208.º-B) o trabalhador com filho menor 
até três anos ou com filho com deficiência 
ou doença crónica, independentemente 
da idade. O Bloco absteve-se nessas pro-
postas: isentar este grupo de trabalhado-
res não é negativo, mas a proposta impli-
ca a manutenção de figuras que têm sido 
instrumentos de grande instabilização da 
vida de quem trabalha.

PS junta-se à direita para manter 
cortes da troika nas férias, 
no trabalho suplementar e no 
descanso compensatório 
Foram votadas as propostas do Bloco para 
reverter os cortes da troika no valor pago 
pelo trabalho suplementar o valor da ma-
joração foi cortado para metade em 2012), 
para repor o descanso compensatório por 
prestação de trabalho extraordinário (que 
foi eliminado também na sequência da in-
tervenção da troika) e para repor os 25 dias 
de férias (cortados para 22 pela troika), 
sem o critério de assiduidade (que pena-
lizava quem gozava de faltas justificadas, 
por exemplo por luto). Todas estas propos-
tas foram chumbadas pelo PS e pelo PSD, 
perpetuando na lei estes cortes e rejeitan-
do retomar um princípio que vinha da Re-
pública (art.ºs 229.º, 230.º, 238.º, 268.º). 
A proposta do PS, negociada com UGT e 

OUTRAS 
MATÉRIAS
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patrões na concertação social, e que re-
põe o pagamento das majorações de 50% 
na primeira hora , de 75% nas seguintes e 
de 100% por trabalho suplementar em dia 
feriado ou de descanso obrigatório, mas 
apenas a partir das 100 horas anuais, foi 
aprovada, com as abstenções do Bloco e 
do PCP e os votos favoráveis do PS e do 
PSD (este último, tendo votado a favor de 
tudo o que veio do acordo com patrões e 
UGT na concertação).

Co-responsabilização 
contributiva é alargada a 
entidades que contratem 
empresas unipessoais e 
empresários em nome individual

O regime de contribuições dos trabalha-
dores independentes, com a respetiva 
co-responsabilização das entidades con-
tratantes pelo pagamento de uma parte da 
segurança social (entre 7% e 10%) é alarga-
do (novo art.º 140.º -A do Código dos Re-
gimes Contributivos) às entidades que be-
neficiem da atividade de empresários em 
nome individual e de empresas unipessoais 
(titulares de estabelecimento individual 
de responsabilidade limitada). O objetivo 
desta norma é impedir a fuga em direção 
a estas duas figuras legais por parte de en-
tidades que assim se isentam de assumir 
estas responsabilidades contributivas, di-
nâmica que aconteceu na sequência das 
obrigações contributivas para entidades 
contratantes resultantes da aprovação das 
novas regras negociadas entre Bloco e PS 
(e aprovadas também com voto do PCP) 
em 2018 (Decreto-Lei 2/2018).

MAIS INFORMAÇÕES
Horas extra. Deputados aprovam aumen-
to do valor a partir das 100 horas anuais

https://rr.sapo.pt/noticia/amp/economia/2023/01/03/horas-extra-deputados-aprovam-aumento-do-valor-a-partir-das-100-horas-anuais/314339/
https://rr.sapo.pt/noticia/amp/economia/2023/01/03/horas-extra-deputados-aprovam-aumento-do-valor-a-partir-das-100-horas-anuais/314339/
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O PS optou, na alteração da legislação la-
boral, por manter o quadro de desequilí-
brio nas relações de trabalho que vem do 
Código do Trabalho de 2003, da versão 
do Código de 2009 e das alterações feitas 
na sequência da intervenção da troika em 
2012 e 2013. Particularmente significativa 
nesta orientação é a conservação das re-
gras sobre caducidade e sobre o princípio 
do tratamento mais favorável; sobre des-
pedimentos coletivos e por extinção do 
posto de trabalho, que embarateceram os 
despedimentos e limitaram a capacida-
de de os trabalhadores os contestarem; 
a permanência de cortes nos dias de fé-
rias, horas extra e descanso compensa-
tório; e dos fundamentos para a celebra-
ção de contratos a prazo. Por outro lado, 
a chamada “Agenda do Trabalho Digno” é 
marcada por grandes ausências, designa-
damente no que diz respeito aos trabalha-
dores por turnos ou à rejeição da redução 
do período normal de trabalho para as 35 
horas semanais. Em todas estas matérias, 
o PS juntou-se à direita para rejeitar as 
propostas da esquerda. As propostas de 
alteração apresentadas pelo Governo não 
têm aspetos regressivos, mas não trans-
formam o quadro estrutural de desequilí-
brio das relações de trabalho em Portugal.

O Bloco fez a escolha de intervir neste de-
bate com todo o nosso património e colo-
cando-se na ofensiva sobre os temas que 
o governo lançou, que estão em debate 
em toda a Europa, nomeadamente plata-
formas e algoritmos. Apresentou ainda 
propostas sobre outros temas de relevân-
cia: outsourcing, recibos verdes, serviço 
doméstico, por exemplo. E criámos anta-
gonismo em torno de questões em que 

nunca nenhum partido tinha apresentado 
soluções - como os créditos laborais. O 
Bloco foi o partido que apresentou mais 
propostas, tanto sobre temas novos como 
sobre os temas em relação aos quais havia 
histórico. 

Com esta estratégia, os embates públicos 
com o patronato e o lóbi das multinacio-
nais que tiveram lugar neste processo 
legislativo foram protagonizados pelo 
conflito que criámos com o PS. Os dois 
debates com expressão pública mais sig-
nificativa foram as plataformas e os cré-
ditos laborais. Num processo que parecia 
de cartas marcadas, introduziu-se assim 
um conflito público com os patrões. Num 
contexto de maioria absoluta - em que, 
por definição, não há lugar a negociações 
-, o PS foi forçado a introduzir alterações 
nalguns temas. Por ação do Bloco, a es-
querda foi capaz de ter vitórias contra os 
lóbis patronais nalgumas batalhas parti-
culares. 

As alterações aprovadas neste processo, 
algumas por unanimidade, outras com 
os votos favoráveis do Bloco e do PCP e 
o voto contra do PSD, trazem progressos 
em determinadas matérias. É o caso da re-
posição do valor das compensações por 
caducidade dos contratos a prazo no valor 
pré-troika; da proibição da sucessão de 
contratos a termo; das exigências relativas 
ao trabalho temporário; das normas sobre 
outsourcing (proibição de recurso à exter-
nalização por empresas que despedem e 
inclusão dos trabalhadores em outsour-
cing na contratação coletiva); da presun-
ção de laboralidade com as plataformas 
digitais; da transparência dos algoritmos; 
de alguns direitos de parentalidade e dos 

NOTA CONCLUSIVA
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trabalhadores cuidadores; do fim de dis-
criminações inaceitáveis na lei do serviço 
doméstico; da inclusão de trabalhadores 
a recibo verde na contratação coletiva; da 
clarificação de regras sobre teletrabalho; 
do direito dos sindicatos intervirem em 
empresas onde não há sindicalizados; do 
reforço de alguns instrumentos e pode-
res da inspeção do trabalho; ou da igua-
lização de direitos de estagiários. Várias 
destas propostas correspondem a normas 
apresentadas no passado pelo Bloco (por 
exemplo, relativamente ao outsourcing) 
ou resultam de propostas do Bloco neste 
processo de especialidade. De entre as 
propostas do Bloco aprovadas destacam-
-se as questões do teletrabalho, das plata-
formas e o fim da “remissão abdicativa”, 
que permitia aos trabalhadores abdica-
rem de direitos no fim dos contratos, sob 
chantagem patronal. Foi derrotada, nesta 
matéria, a manobra de última hora dos pa-
trões, com expressão no PSD e no PS, para 
reverter a medida do Bloco que tinha sido 
aprovada. O fim da possibilidade de extin-
guir os créditos do trabalhador no fim dos 
contratos é uma medida com impacto ma-
terial e simbólico relevante.

A eficácia de muitas destas normas de-
pende grandemente da força da inspeção 
do trabalho, da efetividade da lei e da in-
tervenção dos tribunais. Noutros casos, 
podem ser instrumentos ao serviço da 
intervenção sindical, cujo impacto está 
dependente da capacidade e da força or-
ganizada do mundo do trabalho. É o que 

sucede com o reconhecimento de direitos 
laborais nas plataformas, com o recruta-
mento sindical e a inclusão na contrata-
ção coletiva dos trabalhadores em out-
sourcing, com a exigência do pagamento 
das despesas acrescidas por teletrabalho 
ou com o controlo da gestão algorítmica 
da atividade.

No âmbito das relações coletivas de tra-
balho, será importante avaliar o impacto 
da obrigatoriedade da fundamentação 
das denúncias de convenções e da sua 
sindicância pelo novo mecanismo arbi-
tral. Sendo indesejável uma substituição 
da negociação coletiva por uma genera-
lização da arbitragem, terá de ser acom-
panhado o resultado do recurso à arbi-
tragem como instrumento de incentivo à 
continuação da negociação entre as par-
tes e de combate aos vazios no âmbito da 
contratação coletiva.

O Bloco mantém a sua agenda de interven-
ção programática e política no campo do 
trabalho, explorando possibilidades aber-
tas por algumas destas alterações de sen-
tido progressivo e não desistindo de uma 
transformação estrutural das relações de 
trabalho e da reversão do desequilíbrio 
que hoje é a marca da legislação laboral, 
que tem vindo a individualizar as relações 
de trabalho e a permitir a instalação da 
precariedade. Só essa transformação es-
trutural poderá dar conteúdo e garantias 
de um trabalho verdadeiramente digno.

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda
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