
Quais são as faltas justificadas e injustificadas? 

(Artº 249º do Código do Trabalho) 

São faltas justificadas: 
• As dadas, durante 15 dias seguidos, por altura do casamento; 
• As motivadas por falecimento cônjuge, pai, mãe, filho ou filha, padrasto, madrasta, 
enteado, sogro, sogra, genro e nora, ou pessoa que viva em união de facto com o 
trabalhador, durante 5 dias seguidos; 
• Por falecimento dos avós, bisavós, netos, bisnetos, irmãos e cunhados, durante 2 dias 
seguidos; 
• As motivadas pela prestação de prova em estabelecimento de ensino; 
• As motivadas por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto não imputável ao 
trabalhador, nomeadamente observância de prescrição médica no seguimento de recurso 
a técnica de procriação medicamente assistida, doença, acidente ou cumprimento de 
obrigação legal; 
• As motivadas pela prestação de assistência inadiável e imprescindível a filho, a neto ou a 
membro do agregado familiar de trabalhador; 
• As motivadas por deslocação a estabelecimento de ensino de responsável pela educação 
de menor por motivo da situação educativa deste, pelo tempo estritamente necessário, até 
quatro horas por trimestre, por cada um;  
• As de trabalhador eleito para estrutura de representação coletiva dos trabalhadores; 
• As de candidato a cargo público, nos termos da correspondente lei eleitoral;  
• As autorizadas ou aprovadas pelo empregador; 

Ainda serão justificadas outras faltas assim qualificadas por lei. 

São injustificadas todas as restantes. 
Como é pago o trabalho suplementar? 

O trabalho suplementar é pago pelo valor da retribuição horária com os seguintes 
acréscimos de referência: 

- 25% pela primeira hora ou fração desta e 37,5 % por hora ou fração subsequente, em dia 
útil; 

- 50 % por cada hora ou fração em dia de descanso semanal obrigatório ou complementar 
ou em feriado. 

  
Quais os elementos que devem constar no mapa de horário de trabalho? 

(Artº 215º do Código do Trabalho) 

Do mapa de horário de trabalho deve constar: 
a) Firma ou denominação do empregador; 
b) Atividade exercida; 
c) Sede e local de trabalho dos trabalhadores a que o horário respeita; 
d) Início e termo do período de funcionamento e, se houver, dia de encerramento ou 
suspensão de funcionamento da empresa ou estabelecimento; 
e) Horas de início e termo dos períodos normais de trabalho, com indicação de intervalos 
de descanso; 
f) Dia de descanso semanal obrigatório e descanso semanal complementar, se este existir; 
g) Instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável, se houver; 
h) Regime resultante de acordo que institua horário de trabalho em regime de 
adaptabilidade, se houver. 



Sempre que os horários de trabalho incluam turnos de pessoal diferente, devem constar 
ainda do respetivo mapa: 
• Número de turnos; 
• Escala de rotação, se a houver; 
• Dias de descanso do pessoal de cada turno; 
• Indicação dos turnos em que haja menores. 

  
Em que consiste a licença parental inicial exclusiva da mãe? 

(Artº 41º do Código do Trabalho) 

- A mãe pode gozar até 30 dias da licença parental inicial antes do parto. 

- A mãe deve gozar, obrigatoriamente, seis semanas de licença a seguir ao parto. 

A trabalhadora que pretenda gozar parte da licença antes do parto deve informar o 
empregador e apresentar atestado médico que indique a data previsível do parto, prestando 
essa informação com 10 dias de antecedência, ou em caso de urgência comprovada pelo 
médico, logo que possível. 

  
O que é a dispensa para amamentação ou aleitação? 

(artº 47º do Código do Trabalho) 

A mãe que amamenta o filho tem direito a dispensa de trabalho para o efeito, durante o 
tempo que durar a amamentação. 

Até o filho perfazer um ano, e desde que ambos os progenitores exerçam atividade 
profissional, qualquer deles ou ambos, mediante decisão conjunta, têm direito a dispensa 
para aleitação. 

A dispensa para amamentação ou aleitação é gozada em dois períodos distintos, com a 
duração máxima de uma hora cada, salvo acordo com o empregador. 

Havendo nascimentos múltiplos, a dispensa é acrescida de mais 30 minutos por cada 
gémeo além do primeiro. 

A trabalhadora deve comunicar ao empregador, com a antecedência de 10 dias 
relativamente ao início da dispensa para amamentação, com apresentação de atestado 
médico se a dispensa se prolongar para além do primeiro ano de vida do filho. 

Para efeito de dispensa para aleitação, o progenitor: 

a) Comunica ao empregador que aleita o filho, com a antecedência de 10 dias; 

b) Apresenta documento de que conste a decisão conjunta; 

c) Declara qual o período da dispensa gozado pelo outro, sendo caso disso; 

d) Prova que o outro progenitor exerce atividade profissional. 

A dispensa não determina a perda de quaisquer direitos e é considerada como prestação 
efetiva de trabalho. 

  



Que trabalhadores podem ser isentos de horário de trabalho? 

Só pode ser estabelecida isenção de hotário de trabalho mediante acordo escrito e 
quando o trabalhador a isentar se encontre numa das seguintes situações: 

Exercídio de cargos de administração, direção, confiança, fiscalização ou de apoio a 
titulares desses cargos; Teletrabalho e outros casos de exercício regular da atividade fora 
do estabelecimento sem controlo imediato de superior hierárquico; Execução de trabalho 
preparatórios ou complmentares que, pela sua natureza, só possam ser efetuados fora 
dos limites do horário normal de trabalho. 

Através de Instrumento de Regulamentação Coletiva de Trabalho (IRCT) podem ser 
previstas outras situações de admissibilidade de isenção de horário de trabalho. 

  
Quando é que se fala em abandono do trabalho? O que acontece quando há abandono do 
trabalho? 

Considera-se abandono do trabalho a ausência do trabalhador ao serviço acompanhada 
de factos que, com toda a probabilidade, revelem a intenção de não o retomar. Presume-
se que há abandono quando o trabalhador se ausente do serviço durante, pelo menos, 10 
dias úteis seguidos, sem que comunique ao empregador qual o motivo, exceto se o 
trabalhador provar a ocorrência de motivo de força maior que o impediu de comunicar 
essa ausência. 

O abandono do trabalho vale como denúncia do contrato. O trabalhador constitui-se na 
obrigação de indemnizar o empregador pelos prejuízos causados, não devendo a 
indemnização ser inferior à que seria no caso de falta de cumprimento do prazo de aviso 
prévio. O empregador só pode invocar a cessação do contrato depois de comunicação por 
carta registada com aviso de receção para a última morada conhecida do trabalhador. 

  
O empregador tem a obrigação de entregar algum documento ao trabalhador quando 
cesse o contrato de trabalho? 

Sim. O empregador é obrigado a entregar um certificado de trabalho, que indique as datas 
de admissão e de saída, bem como o(s) cargo(s) que o trabalhador desempenhou. Este 
certificado só pode conter outras referências a pedido do trabalhador. Além deste 
certificado é ainda obrigado a entregar ao trabalhador outros documentos destinados a 
fins oficiais solicitados pelo trabalhador, como os previstos para efeitos de segurança 
social (ex.: Declaração de situação de desemprego – Mod. RP 5044 – DGSS). 

  
O trabalhador pode continuar ao serviço depois de atingida a reforma por velhice ou a 
idade de 70 anos? 

Sim, pode. Neste caso, se o trabalhador permanecer ao serviço depois de passarem 30 
dias sobre o conhecimento, por ambas as partes, da sua reforma por velhice, ou se atingir 
70 anos de idade, sem haver caducidade do vínculo por reforma, o seu contrato converte-
se num contrato a termo. Este contrato, que não tem de ser reduzido a escrito, vigora pelo 
prazo de 6 meses, sendo renovável por períodos iguais e sucessivos, sem limite máximo. 
Para o fazer caducar o empregador tem de dar um aviso prévio de 60 dias e o trabalhador 
um aviso prévio de 15 dias. A caducidade deste contrato não determina o pagamento de 
qualquer indemnização ao trabalhador. 

  



É legal colocar câmaras de vigilânia na zona onde estão os trabalhadores? 

Nos termos dos artigos 20º e 21º do Código do Trabalho, a utilização de meios de 
vigilância à distância no local de trabalho está sujeita a autorização da Comissão 
Nacional de Proteção de Dados, mas não são permitidos se tiverem por finalidade 
controlar o desempenho profissional do trabalhador. 

Em contrapartida, a utilização das câmaras é lícita se for para garantir a proteção e 
segurança de pessoas e bens, ou quando particulares exigências inerentes à natureza da 
atividade o justifiquem. 

  
Quais as causas de caducidade do contrato de trabalho? 
São três as causas de caducidade do contrato de trabalho: 
• Quando se verifica o seu termo; 
• Em caso de impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva de o trabalhador prestar 
o seu trabalho ou de o empregador o receber; 
• Com a reforma do trabalhador, por velhice ou invalidez. 

  
Quais as modalidades de cessação de contrato de trabalho que existem? 
O contrato de trabalho pode cessar por: 
• Caducidade; 
• Revogação; 
• Despedimento por facto imputável ao trabalhador; 
• Despedimento coletivo; 
• Despedimento por extinção de posto de trabalho; 
• Despedimento por inadaptação; 
• Resolução pelo trabalhador; 
• Denúncia pelo trabalhador. 

  
A entidade patronal pode descontar os dias a um funcionário que goze a licença de 
casamento? 

Nos termos do Código do Trabalho aprovado pela Lei 7/2009 de 12 de fevereiro, (Artigo 
249.⁰ Tipos de falta) são consideradas faltas justificadas, entre outras, as dadas, durante 
15 dias seguidos, por altura do casamento. Ainda nos termos do art⁰. 256 do mesmo 
diploma, a falta justificada não afeta qualquer direito do trabalhador. 

  
Em que circunstâncias se renova um contrato a termo certo, em regra? 

Na falta de declaração das partes em contrário, o contrato renova-se no final do termo 
estipulado, por igual período, no máximo por três vezes e com a duração máxima, acima 
já referida para cada um dos motivos assinalados. A renovação do contrato está sujeita à 
verificação das condições da sua celebração, nomeadamente às de forma no caso de se 
estipular prazo diferente. Considera-se como único contrato aquele que seja objeto de 
renovação. Mediante acordo das partes, o contrato a termo certo pode não estar sujeito a 
renovação. 

  
Todas as faltas justificadas são pagas pelo empregador? 

Não. Determinam a perda de retribuições as seguintes faltas, ainda que justificadas: 



• Por motivo de doença, desde que o trabalhador beneficie de um regime de segurança 
social de proteção na doença;  
• Por motivo de acidente no trabalho, desde que o trabalhador tenha direito a qualquer 
subsídio ou seguro; 
• A falta para assistência a membro do agregado familiar; 
• As que por lei forem como tal qualificadas, quando superiores a 30 dias por ano; 
• A autorizada ou aprovada pelo empregador. 

A falta para assistência a membro do agregado familiar é considerada como prestação 
efetiva de trabalho. 

  
O que são necessidades temporárias da empresa, medidas de redução de risco 
empresarial e/ou medidas de fomento e criação de emprego? 
São necessidades temporárias nomeadamente: 
- a substituição direta ou indireta de trabalhador ausente nas seguintes situações: 
- temporariamente impedido de prestar serviço; 
- em relação ao qual impenda ação em juízo de apreciação da licitude do despedimento; 
- situação de licença sem retribuição; 
- substituição de trabalhador a tempo completo que passe a trabalhar a tempo parcial por 
tempo indeterminado; 
- atividades sazonais ou outra cujo ciclo anual de produção apresente irregularidades 
decorrentes da natureza estrutural do respetivo mercado, incluindo abastecimento de 
matéria-prima...; 
- acréscimo excecional da atividade da empresa; 
- execução de tarefa ocasional ou serviço determinado precisamente definido e não 
duradouro; 
- execução de uma obra, projeto ou outra atividade definida e temporária; 
  
São medidas de redução de riscos da empresa: 
- lançamento de uma nova atividade de duração incerta; 
- início de laboração de uma empresa ou estabelecimento; 
  
São medidas ou instrumento de fomento e criação de emprego 
- contratação de trabalhadores à procura de primeiro emprego; 
- desempregados de longa duração. 

  
A duração máxima do contrato a termo incerto é até seis anos. 

O contrato a termo incerto converte-se em efetivo se tiver: 

- duração superior a seis anos; 

Se o trabalhador estiver: 
- ao serviço 15 dias após a comunicação do seu termo; 
- ou após a verificação do termo. 

  
Subsídio de Férias 

O trabalhador tem direito a um subsídio de férias que compreende a retribuição base e 
outras prestações retributivas (prestações regulares e periódicas) que sejam 
contrapartida do modo específico da execução do trabalho. No quadro seguinte indicam-
se alguns exemplos das referidas prestações: 



Incluí: 
- Retribuição + prestações retributivas que sejam contrapartida do modo específico da 
execução do contrato (referem-se à própria execução do trabalho) 
- Retribuição base 
- Isenção de horário de trabalho 
- Trabalho noturno (regime regra quando em serviço efetivo) 
- Trabalho por turnos (regime regra quando em serviço efetivo) 
Exclui: 
- Prestações que não sejam contrapartida do modo específico da execução do contrato 
- Ajudas de custo  
- Abonos de viagem 
- Subsídio refeição (despesa do empregador) 
- Subsídio transporte (despesa do empregador) 
- Subsídio de representação. 
O empregador pode designar um médico para fiscalizar a doença do trabalhador? 

No caso em que a segurança social tenha impossibilidade de realizar a verificação da 
situação de doença ou se decorreram 48 horas após a entrega do requerimento e não 
tenha havido comunicação ao empregador da convocação do trabalhador, o empregador 
pode indicar um médico para efetuar a fiscalização, não podendo este ter qualquer 
vínculo contratual anterior ao empregador. 

O empregador pode ainda indicar um médico para verificação da situação de doença do 
trabalhador, caso seja informado de que o exame médico não se realizou nos três dias 
úteis seguintes ao requerimento ou em situação de impedimento do trabalhador se não 
tiver obtido indicação de nova data para o exame por parte dos serviços da segurança 
social nas quarenta e oito horas. 

A verificação efetuada por médico designado pelo empregador respeita todas as 
imposições inerentes à verificação pelos serviços da segurança social. 

  
O trabalhador pode faltar justificadamente: 
- até cinco dias consecutivos, por falecimento de cônjuge não separados de pessoas e 
bens, ou de pessoa que viva em união de facto ou em economia comum e de parente ou 
afim no 1º grau na linha reta (filho/filha/enteado/enteada/genro/nora/ 
pai/mãe/sogro/sogra/padrasto/madrasto);  
- até dois dias consecutivos, por falecimento de outro parente ou afim na linha reta 
(avô/avó/ neto/neta/bisavô/bisavó/ bisneto/bisneta - do próprio ou do cônjuge) ou no 2º 
grau da linha colateral (irmã/irmão/cunhado/cunhada). 
Estão obrigados à utilização de tacógrafo (analógico ou digital) para controlo dos tempos 
de trabalho e repouso: 

- Condutores envolvidos no transporte rodoviário de mercadorias, em que a massa 
máxima autorizada de veículos, incluindo reboques ou semirreboques, seja superior a 3,5 
toneladas; 

- Condutores envolvidos no transporte rodoviário de passageiros, em veículos 
construídos ou adaptados de forma permanente para transportar mais de nove pessoas, 
incluindo o condutor, e destinados a essa finalidade. 

  
O que acontece se o contrato a termo certo ultrapassar o prazo de duração máximo ou o 
número de renovações? 



Este contrato considera-se sem termo, contando-se a antiguidade do trabalhador desde o 
início da prestação do trabalho. 

  
É proibido ao empregador: 
a) Opor -se, por qualquer forma, a que o trabalhador exerça os seus direitos, bem como 
despedi-lo, aplicar-lhe outra sanção, ou tratá-lo desfavoravelmente por causa desse 
exercício; 
b) Obstar injustificadamente à prestação efetiva de trabalho; 
c) Exercer pressão sobre o trabalhador para que atue no sentido de influir 
desfavoravelmente nas condições de trabalho dele ou dos companheiros de trabalho; 
e) Mudar o trabalhador para categoria inferior, salvo nos casos previstos no Código do 
Trabalho; 
f) Transferir o trabalhador para outro local de trabalho, salvo nos casos previstos no 
Código do Trabalho ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, ou ainda 
quando haja acordo; 
g) Ceder trabalhador para utilização de terceiro, salvo nos casos previstos no Código do 
Trabalho ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho; 
h) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou serviços a ele próprio ou a pessoa por ele 
indicada; 
i) Explorar, com fim lucrativo, cantina, refeitório, economato ou outro estabelecimento 
diretamente relacionado com o trabalho, para fornecimento de bens ou prestação de 
serviços aos seus trabalhadores; 
j) Fazer cessar o contrato e readmitir o trabalhador, mesmo com o seu acordo, com o 
propósito de o prejudicar em direito ou garantia decorrente da antiguidade. 

  
Em que consiste a Licença Parental exclusiva do pai? 
É obrigatório o gozo pelo pai de uma licença parental de 15 dias úteis, seguidos ou 
interpolados, nos 30 dias a seguir ao nascimento do filho. 
 
- Cinco daqueles dias devem ser gozados de modo consecutivo imediatamente a seguir 
ao nascimento do filho. 
 
- O pai pode ainda gozar mais 10 dias úteis de licença, seguidos ou interpolados, desde 
que gozados em simultâneo com a licença parental inicial da mãe. 
 
- O trabalhador deve avisar o respetivo empregador com a antecedência possível, que não 
pode ser inferior a cinco dias no caso do gozo dos 10 dias facultativos. 
 
- No caso de nascimentos múltiplos é acrescido dois dias por cada gémeo além do 
primeiro. 
 


